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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การต่อรองงบประมาณของชมรมผูส้ ู งอายุกบั เทศบาลตาบลขี้ เหล็ก
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงรู ปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
นักการเมื องท้องถิ่ น กับ ผูส้ ู งอายุเทศบาลตาบลขี้ เหล็ก มูล เหตุจูงใจที่ ท าให้คณะกรรมการชมรม
ผูส้ ู งอายุ เรี ยกร้องงบประมาณเพื่อนามาจัดกิจกรรมผูส้ ู งอายุ รวมทั้งผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้าน
ลบในการอนุ ม ัติงบประมาณโดยใช้ก ารศึ ก ษาวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นประชาชนในตาบลขี้เหล็กในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการ
วิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ มซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลขี้เหล็กที่รับผิดชอบ พบว่าผูส้ ู งอายุมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นอย่างดี ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารและพัฒนาท้องถิ่นในตาบล
ของตนเอง ซึ่ งชมรมผูส้ ู งอายุได้รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
กลุ่มผูส้ ู งอายุตาบลขี้เหล็ก เป็ นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีบทบาทต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ตาบลขี้เหล็ก จากกลุ่มผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน มักจะส่ งตัวแทนในกลุ่มของตน หรื อคนที่เคยให้การ
สนับสนุนลงสมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งต่างๆในท้องถิ่นตาบลขี้เหล็ก
ชมรมผูส้ ู งอายุ และเทศบาลตาบลขี้เหล็ก ต่างฝ่ ายต่างให้การอุปถัมภ์กนั กล่าวคือ เทศบาล
ตาบลขี้เหล็ก อนุ มตั ิงบประมาณสนับสนุ นกิจกรรมให้กบั ชมรมผูส้ ู งอายุ ส่ วนชมรมผูส้ ู งอายุ ก็ได้
งบประมาณเพื่อนาไปจัดกิจกรรมภายในชมรมโดยที่จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ให้กบั ผูส้ ู งอายุ
ง

ในด้านผลกระทบของการอนุ มตั ิงบประมาณ พบว่าการเมืองในกระบวนการงบประมาณ
ของเทศบาลตาบลขี้ เหล็ ก เป็ นความต้องการของผูบ้ ริ หารที่ ต้องการมี อานาจเหนื อและสามารถ
ควบคุมสมาชิ กสภาเทศบาลโดยหัวคะแนนและราษฎรผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งภายใต้ระบบความสัมพันธ์
เชิ งอุปถัมภ์โดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการให้สิ่งตอบแทนแก่ผูใ้ ต้อุปถัมภ์ทา
ให้ราษฎรอีกกลุ่มหนึ่ งที่อยูน่ อกเครื อข่ายอุปถัมภ์ไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือหรื อได้
น้อยกว่า
การจัดสรรงบประมาณหลายโครงการคานึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองหรื อความ เป็ นไป
ได้ทางการเมือง (Political Feasibility) แม้สามารถผูกความสัมพันธ์ ตามระบบอุปถัมภ์ได้แน่นแฟ้ น
แต่ราษฎรผูอ้ ยู่นอกเครื อข่ายก็เกิ ดความรู ้ สึกว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมทาให้เกิ ดความไม่ศรัทธา
เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ ายไม่ให้ความร่ วมมือกับงานที่เป็ นภารกิจของเทศบาล ทาให้โครงการบางอย่าง
ของเทศบาลไม่ประสบผลสาเร็ จ

จ
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ABSTRACT
This study titled “Budget Bargaining Between the Elderly Club and Kee-Lek Sub-district
Municipality, Mae Rim District, Chiang Mai Province” has objectives; to determine the form and
nature of the relationship between local politicians to senior citizens; to study motivations that
make the elderly calls for the budget to organize the activities of the elderly their group and to
study the impact both positive and negative of the approval of the budget.
This study uses qualitative research methodology by interviewing the residents of the
district on various issues related to the topic of the research. The interviewees were divided into
three groups consisting of: elderly and local government executives and government officers
responsible the district.
The study found that older people have a deep understanding of the local government and
has participation in the local management and development. The elderly have banded together to
organize a variety of activities.
Elderly group in Kee-lek district was strengthened and has a role in setting the direction
for the development of the district via the common interest groups. They often send
representatives in their group or people who had supported as candidates in the local elections in
several levels.
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Elderly Club and the Municipal provide benefit to each other. The municipality approves
budget support to the elderly. The elderly use budget to organize activities with the aim to
develop local and public activities for the elderly.
The impact of budget approval: politics in the Municipality's budget process is related
with executives who want to have control and power over council members and election
campaigner under the patronage relationship with the budget process, another group outside the
networks would get less budget to support their activities.
The budget process is concerning the political interests or political feasibility. Although,
it could tie a strong relationship based on patronage, but the people outside the network feel that
they did not receive a fair treatment and cause dividing in the community. Some projects of the
municipality did not get success because groups that get less budget support had less
participation.
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