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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) 2) เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบที่เสริมสร้างความส าเร็จของประชาชน
ในการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการน าแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  
โดยใช้วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ  ด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือสังเคราะห์วิธีวิทยา  สังเคราะห์ทฤษฎีและ
สังเคราะห์ข้อมูล และการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลจากองค์กรปกครองท้องถิ่น 5 แห่ง และการสัมภาษณ์บุคลากร
ส่วนกลางและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครอง  รวมจ านวน 32 คน  การสนทนากลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม    

ผลการวิจัย พบว่า สถานะองค์ความรู้ของงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  มีต้นก าเนิดมาจากประเทศบราซิล  
เป็นแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรทางการเงิน  ส่วนองค์ประกอบที่
เสริมสร้างความส าเร็จของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย  บริบทเชิงพ้ืนที่และคุณลักษณะของ
ประชากร  การเปิดโอกาสของกฎหมายและผู้น าในท้องถิ่น  การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  ความ 
สามารถในการตรวจสอบได้  การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสาร  ประชาชนรู้สึกมีความเชื่อถือเชื่อมั่น ไว้วางใจ และศรัทธาในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ได้รับประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อปัญหา  การมีเวทีและช่องทางที่
หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลและความเข้มแข็งของภาคประชาชน  และสุดท้ายแนวทางในการน าแนวคิดการ
บริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย คือ รัฐบาลควรออกกฎหมาย
หรือระเบียบหรือประกาศกระทรวง  องค์กรปกครองท้องถิ่นควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกและคอยก ากับดูแล
วิธีการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ภาคประชาชนควรเป็นผู้มีความกระตือรือร้น  องค์กรภาคเอกชนควร
เป็นผู้จ่ายภาษีและมีส่วนใช้เงินภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs) ควรเป็นตัวกลางระหว่าง
รัฐบาลท้องถ่ินกับประชาชนและภาคประชาสังคม (CSOs) ควรมีเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่มีผู้สนับสนุนทั้ง
ทางสังคมและทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
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Abstract 
 

 

The objectives of this research were, to meta-synthesize the knowledge 

premises of the participatory budgeting; to investigate elements reinforcing the 

success of people participation same, and thirdly to recommend approaches 

appropriating the concept of the participatory budgeting to be implemented in 

organizing the Thai local administration. A qualitative method was applied to 

synthesize research works, methodologies, theories, data and field work from five 

local government organizations. Interviews were also conducted with the central 

administration personnel the local government specialists and 32 key informants, 

three focus groups and non-participatory observations. The results revealed the 

knowledge premises of the participatory budgeting originated in Brazil – a concept 

offering opportunities for people to participate in decision-making and spending 

monetary resources. Secondly, the elements reinforcing the success of people 

participation were the geographic contexts, attributes of people, opportunities offered 

by laws, the local leaders, common ownership creation, auditability, good governance 

approach, public relations, information provisions, trust of people, confidence and 

faith in the management of the local government organization, gaining utilities, 

responsive to problems, having diverse stages and channels to access information 

and the vigor of the civil sector. Thirdly, the approaches in appropriating the concept 

of participatory budgeting to be implemented in organizing the Thai local 

government involve, the government enacting either laws or rules or ministerial 

announcements, the local government organizations should orchestrate facilities and 

monitor ways to welcome people participation, the civil sector has to be enthusiastic, 

tax money should be spent with efficiency, the NGOs mediate between the local 

government and the people, and finally, the civil societies (CSOs) should avail 

opportunities to create networks both from social and political supporters. 
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จากนโยบายการกระจายอ านาจที่มีความชัดเจนมาตั้งแต่การประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 เรื่อยมา
จนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ยังคงมีบทบัญญัติและยังคงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นมา 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้าใจ เข้าถึง และสามารถตอบสนอง 
ต่อปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น นโยบายการกระจายอ านาจจึงมีส่วนส่งเสริมและคอย
สนับสนุนความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะการกระจายอ านาจ
ทางการคลังที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแกนหลักและเป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าในการกระจายอ านาจ แต่อย่างไร 
ก็ตามการด าเนินงานตามนโยบายการกระจายอ านาจมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะมีหลายเหตุปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเอง ความไม่ชัดเจนของนโยบายการกระจายอ านาจและปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท าให้
มีปัญหาทั้งในเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะ ความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวการน า
แนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
จึงเป็นนวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประสบความส าเร็จมาแล้วจากหลายประเทศทั่วโลก  
โดยแนวคิดนี้แสดงให้ถึงแนวทางประชาธิปไตยทางตรงผ่านกระบวนการงบประมาณ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และยังช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 
(accountability) เพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจ อันจะส่งผลต่อการลดความไม่มี
ประสิทธิภาพและการผูกขาดโดยกลุ่มผู้มีอ านาจ ท าให้ระบบอุปถัมภ์และการทุจริตคอรัปชั่นลดลงตามไปด้วย 

การศึกษาเรื่อง “การน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้
ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย” ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 2) เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบที่เสริมสร้างความส าเร็จของ
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  3) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการน าแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครอง 



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 4 

ส่วนท้องถิ่นไทย การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงคุณภาพโดยใช้การสังเคราะห์งานวิจัย (Meta Synthesis) จากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน 15 เล่มจากฐานข้อมูล e-data based ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการ
สังเคราะห์สถานะองค์ความรู้ของการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group)  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(non-participation observations)  ในองค์กรปกครองท้องถิ่นจ านวน 5 แห่งที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบที่เสริมสร้างความส าเร็จ
ของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร
ส่วนกลาง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะผลการวิจัย และแนวทางในการน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์  
ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย  
 

1. ผลการสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

1.1 ความส าเร็จของการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

ความส าเร็จของการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม คือ สามารถเพ่ิมทุนทางสังคมผ่านการจัดให้มี
สินค้าสาธารณะ และมีการปรับปรุงบริการสาธารณะให้ดีขึ้นได้โดยผ่านการจัดให้มีสินค้าสาธารณะ กระบวนการ
จัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมสามารถเพ่ิมทุนทางสังคมได้อย่างต่อเนื่องผ่านการใช้ความไว้วางใจ (trust) และ
ยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน มีโครงการที่มีมูลค่ามากขึ้น มีความถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส
มากขึ้น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยไม่ถูกบังคับ ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือมีความเป็นอยู่ที่ดี 
(well-being) ทั้งทางด้านสุขอนามัยและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท าให้ความเหลื่อมล้ าในหมู่ประชาชนลดลง 
ความส าเร็จของการใช้แนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมอีกประการหนึ่งคือ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น โดยอาศัยเทคนิคของแนวคิดนี้ในการสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทตัดสินใจในการแก้ไปปัญหาดังกว่า นอกจากนี้ เป้าหมายหลักอันเป็นต้นก าเนิดของการ
เกิดแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประเทศบราซิลคือ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียม
กันของคนในสังคม ซึ่งแนวคิดนี้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ในหลายๆ ประเทศที่มีการน าแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้  

ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ความส าเร็จของงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในทางวัตถุหรือในเชิงประจักษ์ 
ความส าเร็จของแนวคิดนี้ยังมีความส าเร็จที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขหรือจับต้องได้ คือ ใน เรื่องของการ
ได้รับความรู้ของประชาชนจากการเข้ามามีส่วนร่วม ความภูมิใจในการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม ความเข้าใจ
ประชาธิปไตยที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามของการรวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งคุณลักษณะที่ดีของ
แต่ละบุคคลจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในของการรวมกลุ่ม งบประมาณแบบมีส่วนร่วมสามารถเชื่อมโยงคน 
แต่ละคนให้เข้าหากันจนก่อให้เกิดทุนทางสังคม (social capital) และเชื่อมต่อไปยังการมีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองของโครงการขนาดใหญ่ภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความกระตือรือร้น  
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มีจิตส านึกแบบพลเมือง (civic virtues) ตามแนวทางประชาธิปไตย โดยไม่จ ากัดความสนใจไปที่ประโยชน์ส่วนรวม
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม แต่ยังรวมถึงความอดทนและความใจกว้างต่อมุมมองของคนอ่ืนที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างจากเรา ความไว้วางใจที่มีต่อกันทั้งระหว่างประชาชนด้วยกัน หรือประชาชนและฝ่ายการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการถกแถลงปรึกษาหารือและการรับฟัง  เคารพหลักการ 
ของกฎหมายและเคารพในสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ เมื่อโครงการที่ประชาชนเป็นผู้น าเสนอได้รับการน าไปปฏิบัติ 
ก็จะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่ 
ไม่สามารถค านวณอกมาเป็นตัวเลขได้  
 

 1.2 ความล้มเหลวของงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

การน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ อาจจะไม่ประสบความส าเร็จในทุกพ้ืนที่ ส าหรับ
ความล้มเหลวนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องคนผู้น าไปปฏิบัติ เป็นต้นว่าวิธีการใน
กระบวนการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมีเพียงเจ้าหน้าที่เทคนิค ( technical officers) ใน
ต าแหน่งส าคัญเท่านั้นเป็นผู้มีส่วนร่วม และกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม 
กับสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนคนธรรมดาไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรสาธารณะ การเข้าไปเกี่ยวข้องของประชาชนในกระบวนการงบประมาณจ ากัดอยู่
เพียงขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวตัวอย่างเช่น 
คุณลักษณะของประชากร โครงสร้างทางการเมือง (political structure) การรบกวนทางการเมือง (political 
distractions) และการลดลงของเจตจ านงทางการเมือง (political will) หรือแม้แต่กระบวนการหรือโครงสร้าง
ของตัวงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเอง ซึ่งเป็นไปได้ท้ังการมีผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

1.3 ข้อเสนอแนะการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม  

จากการสังเคราะห์งานวิจัยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษา พบว่า ถ้าจะมีการน าแนวคิด
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติจะต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศ  
มีโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคุณลักษณะของประชากรที่ไม่เหมือนกัน  ดังนั้นการน าแนวคิด
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้จึงควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม, การออกแบบกระบวนการ
ที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม การสร้างกลไกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ  การค านึงถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท างบประมาณ การตัดสินใจร่วม (co-decide) ในงบประมาณที่มีจ านวนมาก 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในงบประมาณแบบมีส่วนร่วม จึงจ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือ (deliberative) 
และต้องมีนโยบายเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมในระบบงบประมาณเพราะจะต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ของมัน  
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมจะต้องมีความโปร่งใส ซึ่งความโปร่งใสนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมาย การมีสวนร่วม
จะต้องไม่ใช่การบังคับขู่เข็ญแต่จะต้องมีการเอ้ืออ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีการประชุมและปรึกษาหารือ
กันได้อย่างมีอิสระเสรี ข้อเสนอแนะที่มีผู้ศึกษาวิจัยให้ไว้ในทิศทางเดียวกันคือ เรื่องของการฝึกอบรมและการ
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พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือให้ทุกคนได้ท าความรู้จักกฎระเบียบที่มีอยู่และรู้จักกระบวนการ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน และเพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถประเมินผลงานได้อย่างถูกต้อง 
 

 1.4 กระบวนการของงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมจะมีขั้นตอนส าคัญๆ อยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอนคือ 1) การระดม
ความคิด (Brainstorm Ideas) จากคนในชุมชน เพ่ือเป็นการน าเสนอปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชน  
2) การพัฒนาโครงการ (Develop Proposals) เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมและน าไปสู่การจัดล าดับ
ความส าคญัของโครงการ  3) การลงคะแนน (Vote) คือ การเลือกโครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วนและได้เลือกเงิน
งบประมาณที่เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ  4) การน าโครงการที่ถูกเลือกแล้วไปปฏิบัติ (Fund Winning Project) 
โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลการน าโครงการไปปฏิบัติโดยภาคประชาชน  

จากหลักการส าคัญดังกล่าวข้างต้น เมื่อน ากระบวนการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาปรับปรุงเพ่ือให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย จึงได้ทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 1) การประชุมรวม 
ทั้งหมดในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล น าเสนอโครงการในปีที่ผ่านมา น าเสนองบประมาณปัจจุบันและต้องมี 
การอธิบายถึงกระบวนการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  2) ประชุมในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือปรึกษาหารือ , 
แสดงความคิดเห็น, น าเสนอโครงการ และเลือกตัวแทนคณะกรรมการก ากับดูแล  3) ประชุมสภางบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม  (PB Council) ) เพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญของโครงการและงบประมาณที่ใช้  โหวตเลือกโครงการ
ที่สมบูรณ์แล้ว  4) ประชุมฝ่ายบริหาร (Mayor’s Offices) เพ่ือจัดท าโครงสร้างงบประมาณจากค าแนะน าของสภา
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม  5) ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาเรื่องงบประมาณและโครงการที่ใช้งบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม อภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณ  6) การก่อสร้างและการก ากับดูแลโครงการ เพ่ือให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าของโครงการ  7) ประชุมติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือรับทราบผลส าเร็จ, ปัญหาและอุปสรรค
และความโปร่งใสในการด าเนินงานตามโครงการ 

 

1.5 คุณูปการของการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย ท าให้ทราบถึงคุณูปการของงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่ได้มีการน าแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของผู้ที่
เกี่ยวข้องว่าต้องการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องใด คุณูปการของการงบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย ช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยฐานราก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
โดยตรงในการตัดสินใจใช้งบประมาณและการด าเนินงานต่างๆ ของภาครัฐ ช่วยเสริมสร้างธรรมาภิบาล ทั้งเรื่อง
ของความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเป็นไปตามหลักกฎหมาย 
พร้อมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดดุลประชาธิปไตย (Democratic Deficit) ในเรื่องของการขาดดุลเรื่อง
ข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใส ความต้องการและผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามนโยบายที่มีผู้เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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นอกจากนี้ การงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ยังช่วยเสริมสร้างทุนทางสังคม (Social Capital) และการ
สร้างเครือข่าย (Network) ของภาคประชาชน เป็นการช่วยยึดโยงคนในสังคมเข้าด้วยกันจนก่อให้เกิดทุนทาง
สังคม (social capital) ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active Citizen) ที่ตระหนักรู้ถึงความเป็น
พลเมืองของตน รู้สิทธิและหน้าที่ การงบประมาณแบบมีส่วนร่วมยังช่วยเสริมสร้างนวัตกรรม ( Innovation) หรือ
โครงการใหม่ๆ ที่มีความถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  ช่วยลดความเหลื่อมล้ า (Inequality) ในเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะในหมู่ประชาชนผู้ยากจนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วม และปรับปรุงคุณภาพการส่งมอบ
บริการสาธารณะ (Public Service Delivery) ของหน่วยงานภาครัฐ  ช่วยเสริมสร้างความกินดีอยู่ดี (well-being) 
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (Participatory Emission Budgeting) เช่น ปัญหา
โลกร้อน ปัญหาภาวะเรือนกระจก และสุดท้ายคือช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน  ท าให้ประชาชน  
มีจิตส านึกแบบพลเมือง (civic virtues) ตามแนวทางประชาธิปไตย  เกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการท างานของรัฐบาล
และประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า เห็นคุณค่าและความส าคัญในความเป็นมนุษย์ของตนเอง และอดทนรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่เห็นต่างจากตน ใจกว้างต่อมุมมองของคนอ่ืน อันเป็นคุณสมบัติของประชาชนที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จของการน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง จากคุณูปการของงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมในข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพออกมาได้ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่  1  แสดงคุณูปการของงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ 

ที่มา: ผู้วิจัย (2560) 

คุณูปการ
ของ PB

สร้าง
ประชาธิป 

ไตยฐานราก ส่งเสริม
ธรรมาภิบาล

ลดการ
ขาดดุล 
ปชต.

หนุนส่งทุน
ทางสังคม

สนับสนุน 
Active 
Citizen

สร้าง
นวัตกรรม

ลดความ
เหลื่อมล้ า

ปรับปรุง
บริการ

สาธารณะ

ส่งเสริม 
well-bing

แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

เกิดความ
ตระหนักรู้
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2. องค์ประกอบท่ีเสริมสร้างความส าเร็จของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม 

 จากผลการศึกษา ได้ข้อสรุปว่าองค์ประกอบที่เสริมสร้างความส าเร็จของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ประกอบไปด้วยสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่  เช่น เป็นพ้ืนที่ที่มีความยากจนของประชาชน การคมนาคมไม่สะดวก  
อยู่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ดีพอต่อการด ารงชีวิตของประชาชน หรือเป็นพื้นที่ท่ีมีความ
แห้งแล้งหรือมีปัญหาเรื่องน้ าท่วม สภาพของความยากล าบากเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ 
คุณลักษณะของประชาชนก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การศึกษาของ
ประชาชน ความชอบในการเข้าสังคม และการตระหนักรู้ในสิทธิหน้าที่ของตนเอง  

 นอกจากปัจจัยในเชิงสภาพพ้ืนที่และประชากรแล้วยังมีอีกหลายสาเหตุที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการเข้าไป  
มีส่วนร่วมของประชาชน คือ 1) การเปิดโอกาสของกฎหมายและผู้น าในท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งและเป็น 
ผู้มีอ านาจอยู่เดิม 2) ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในการได้ร่วมเสนอปัญหาได้แสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรในท้องถิ่น  3) ความสามารถในการตรวจสอบของประชาชนในโครงการต่างๆ ของ
ท้องถิ่นท าให้ทราบถึงความถูกต้องและโปร่งใส  4) การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ท าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในทุกกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง  5) การประชาสัมพันธ์  
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือการมีช่องทางให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี   
6) ประชาชนรู้สึกมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น ไว้วางใจ และศรัทธาในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ท าให้
เห็นถึงความส าคัญของการมีอยู่ขององค์กร  7) การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด 
8) การมีเวทีและช่องทางที่หลากหลายให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้แสดงความคิดเห็น น าเสนอปัญหา
หรือความต้องการหรือข้อเรียกร้องต่างๆ ได้ เช่น เวทีชาวบ้าน เวทีประชาคม การมีเว็บไซด์ของท้องถิ่นหรือสื่อ
ออนไลน์อ่ืนๆ  รวมทั้งการท างานเชิงรุกด้วยการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปประชาสัมพันธ์และพบปะกับพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ  9) ความเข้มแข็งของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ท ากิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นหรือมีการต่อรอง เรียกร้อง และแสดงความคิดเห็นผ่านตัวแทนหรือผู้น าของกลุ่ม 
ได้อย่างต่อเนื่องและไม่ถูกบังคับขู่เข็ญ 

  ดังนั้น จากผลการวิจัย จึงได้ข้อสรุปว่า การจะน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการปกครองท้องถิ่นไทย จะต้องมีปัจจัยผลักดันและส่งเสริมความส าเร็จ ดังต่อไปนี้ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  2) บริบทเชิงพ้ืนที่และคุณลักษณะของประชากร   
3) การเปิดโอกาสของกฎหมายและผู้น าที่มีอ านาจอยู่เดิม  4) ความเข้มแข็งของพลเมืองและการรวกลุ่มกันของ
ภาคประชาชน  5) การมีช่องทางที่หลากหลายและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  6) สภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ในบริบทของท้องถิ่นไทย  7) ความชัดเจนของนโยบายการ
กระจายอ านาจ  8) เสียงของประชาชนถูกรับฟังจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ  
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จากปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่น
ไทย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการประยุกต์ใช้งบประมาณ 
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 

ที่มา : ผู้วิจัย (2560) 
   

อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปจากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร 
เนื่องมาจากข้อจ ากัดของการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้นว่าการคมนาคมไม่สะดวก ขาดความสามารถหรือทักษะ 
ในการติดต่อสื่อสารและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้เวลาไปกับการประกอบสัมมาอาชีพ  
อันเป็นเหตุผลส าคัญในทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วม  การขาดความตระหนักรู้ถึงสิทธิ 
และหน้าที่ของประชาชน การขาดความเสียสละก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่นเองก็ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยแนวทางที่หลากหลาย อาจจะด้วย
ข้อจ ากัดเรื่องความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร เพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ต้องใช้เวลาและความอดทนต่อความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้เข้าร่วมอีกด้วย  
 

  

การเห็นคณุค่า/
ประโยชน์ PB เสียงประชาชน

ถูกรับฟัง 
การเปิดโอกาส
ของกฎหมาย 

บริบทเชิงพื้นที่/
คุณลักษณะปชช. 

ความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชน 

นโยบายกระจาย
อ านาจที่ชัดเจน 

สภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ านวย 

มีช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยผลกัดัน PB ให้
เกิดในอปท.ของไทย 
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3. ปัจจัยท้าทายความส าเร็จของการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 

ผลจากการวิจัย พบว่า การที่จะน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น มีปัจจัยท้าทายความส าเร็จอยู่หลายประการ เพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่มีความ
สลับซับซ้อนและมีรายละเอียดมากมาย อันจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยที่  
ท้าทายความส าเร็จของการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมได้เป็น 4 ด้านลักๆ คือ 1) ด้านรัฐบาลกลาง  
2) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3) ด้านประชาชน  4) ด้านงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ดังแสดงให้เห็นตาม
แผนภาพต่อไปนี้  
 

 
 

แผนภาพที่ 3  แสดงปัจจัยท้าทายความส าเร็จของการประยุกต์ใช้งบประมาณ 
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 

ที่มา : ผู้วิจัย (2560) 
 

จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ท้าทายความส าเร็จของการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบ  
มีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย ซึ่งมีอยู่ 4 ด้านหลักๆ ดังต่อไปนี้  

• ขาดความรู้และการ
เข้าถึงข้อมูล

• ไม่เป็น Active citizen

• ปฏิบัติยาก 
มีหลายขั้นตอน

• วัดผลยาก

• ขาดรูปแบบและวิธีการ
• ผู้น าท้องถิ่น  

• นโยบาย/กฎระเบียบ
ไม่ชัดเจน

• ความเป็นการเมือง

ด้านรัฐบาล
กลาง

ด้านองค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ด้านประชาชน
ด้าน

งบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม
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 3.1 ด้านรัฐบาลกลาง  ปัจจัยจากรัฐบาลกลางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วม คือ การที่ไม่มีนโยบายการกระจายอ านาจทางการคลังที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาท้องถิ่นไทย  
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ตามท่ีเคยก าหนดไว้  นอกจากนี้การหวงอ านาจทางการเมืองของ
รัฐบาลกลางก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้การกระจายอ านาจไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และจะส่งผลต่อการ  
มีส่วนร่วมของประชาชน และการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน  

3.2 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องมีรูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน หากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ยากที่จะด าเนินการ
ได้ นอกจากนี้ ผู้น าฝ่ายการเมืองของท้องถิ่นไม่เปิดโอกาสให้มีการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม เพราะอาจมอง
ว่าเสียเวลาและค่าใช้จ่าย หรือเกรงว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชน งบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น และปัจจัยท้าทายอีกอย่างคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยไม่ได้มีความเป็นอิสระทางการ
คลัง เพราะต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง และยังขาดศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
ได้เอง 

3.3 ด้านประชาชน  ประชาชนที่ขาดความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วม ขาดความตระหนักรู้  
ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง หรือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการคมนาคม ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการ  
มีส่วนร่วม เนื่องจากใช้เวลาไปกับการท างานเพ่ือหารายได้ นอกจากนี้ คุณลักษณะของประชาชนด้านอ่ืนๆ เช่น
ระดับการศึกษา ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท้าทายการประยุกต์ใช้
แนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมทั้งสิ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมในหลายๆ ท้องถิ่นไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณของการ
อยากมีส่วนร่วม แต่เป็นการมีส่วนร่วมเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น  

3.4 ด้านงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  ตัวงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเอง จากผลการวิจัยพบว่า 
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมไม่มีเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีหลากหลายขั้นตอน มี การ
ประชุมกันบ่อยครั้ง อาจส่งผลต่อเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย เรื่องเก่ียวกับงบประมาณเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่ให้ความ
สนใจ เพราะมีศัพท์เฉพาะหรือที่เรียกว่าศัพท์ทางเทคนิคเยอะ ไม่เป็นที่น่าสนใจของประชาชนคนธรรมดา  
การน าไปปฏิบัติจึงมีความยุ่งยาก     

ดังนั้น จากผลการวิจัยท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันให้เกิดการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
โดยมีกระบวนการและแนวทางขับเคลื่อนที่ต้องอาศัยตัวแสดงจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งรัฐบาลกลาง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐอ่ืนๆ จนน ามาซึ่งขั้นตอนในการน างบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ และเหตุผลว่าท าไมต้องน างบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นไทย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการน างบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้จะไม่มีปัญหาและ
อุปสรรค เพราะจากการศึกษาโดยการสังเคราะห์งานวิจัยและการลงพ้ืนที่ภาคสนามแล้ว พบว่า ปัจจัยท้าทายการ
น าแนวคิดนี้มาใช้อยู่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐบาลกลาง 2) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ด้านประชาชน และ 
4) ด้านงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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4. แนวทางในการน าแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 

จากผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า แนวทางในการน าแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มีขั้นตอนของการปฏิบัติดังนี้  ขั้นตอนที่หนึ่ง การศึกษาและ 
ท าความเข้าใจถึงสถานะองค์ความรู้ของแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทราบถึงบทเรียนและ
ประสบการณ์จากการน าไปปฏิบัติของประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งกระบวนการของงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมโดยปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการปกครองท้องถิ่นไทย  ขั้นตอนที่สอง คือการ 
ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เสริมสร้างความส าเร็จของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย  ขั้นตอนที่สาม คือการสัมภาษณ์และศึกษาถึงบริบทโดยรวมของการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นไปได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากบุคลากรส่วนกลางที่ก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และข้อเสนอแนะจากมุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้แนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย  ขั้นตอนที่สี่ น าเสนอถึงแนวทางในการน าแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

 ดังนั้น แนวทางในการน าแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย จะต้องประกอบไปด้วยตัวแสดงหลักๆ คือ รัฐบาล องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน 
องค์กรภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs) และภาคประชาสังคม (CSOs) ดังนี้ 1) รัฐบาล 
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
มาประยุกต์ใช้ ด้วยการออกกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกระทรวง เพ่ือให้มีหลักการและแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกันในการน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้  หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องอย่างกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณจะต้องเห็นด้วยและน าไปสู่การผลักดันเป็นกฎหมายในที่สุด 
การใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมจะต้องมีกลไกเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความ
เป็นเอกภาพและลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน  2) องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องเข้าใจในแนวคิดงบประมาณ 
แบบมีส่วนร่วมและยินยอมพร้อมใจที่จะน าแนวคิดนี้มาปฏิบัติ เห็นคุณค่าและความส าคัญของงบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วม นอกจากนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและคอยก ากับดูแลวิธีการ  
ที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่ไม่ใช่การบังคับหรือการสั่งการ การที่แนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือ
แม้แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านอื่นๆ จะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดโอกาสของผู้น าท้องถิ่น
ผู้เป็นเจ้าของอ านาจเดิมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  3) ภาคประชาชน ประชาชนจะต้องมี
แรงจูงใจ เห็นประโยชน์และความส าคัญของแนวคิดและการมีส่วนร่วม เพราะถ้าคนเรามีความต้องการที่ตรงกัน 
ก็จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน และประชาชนจะต้องตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและ
เป็นไปตามช่องทางของกฎหมาย ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในวิธีการที่ถูกต้องของแนวคิดและประชาชนอยากจะ
เข้ามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน มีกระจิตกระใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรพิจารณา  
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4) องค์กรภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน ช่วยผลักดันในให้เกิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้จ่ายภาษี 
เพ่ือช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและลดการทุจริตคอรัปชั่น ส่งผลให้เงินภาษีถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs) เป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับประชาชน อาจจะท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่
เกลี่ยระหว่างภาครัฐหรือผู้เข้าร่วมประชุม ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนและความโปร่งใสในรัฐบาล
ท้องถิ่น 6) ภาคประชาสังคม (CSOs) มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะท าให้
ภาคประชาสังคมมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่มีผู้สนับสนุนทั้งทางสังคมและทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
การรวมกลุ่มกันของภาคประชาสังคมจะช่วยให้เกิดความเข้มแข็ง มีอ านาจในการต่อรองและผลักดัน
นโยบายให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น การที่จะน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่น
ไทย จ าเป็นจะต้องมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งแต่ละภาคส่วนจะช่วยเกื้อกูลกันในการผลักดัน
งบประมาณแบบมีส่วนรว่ม โดยสามเหลี่ยมด้านบนหมายถึงการขบัเคลื่อนแบบบนลงล่าง (top-down) และ
สามเหลี่ยมคว่ าที่เป็นเส้นประแสดงถึงการขับเคลื่อนจากล่างขึ้นบน (bottom-up) ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 แสดงแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

ทีม่า : ผู้วิจัย (2560) 

 

ภาครัฐบาล 
(กฎหมายและนโยบาย) 

องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(รูปแบบและวิธีการปฏิบัต)ิ 

 

ภาคประชาชน 
(Active Citizen) 

องค์กรภาคธุรกิจ/
ภาคเอกชน 

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
(NGOs) 

ภาคประชาสังคม (CSOs) 
สภาพลเมือง/ชุมชนท้องถิ่น/สภาองค์กร

ชุมชน 

การขับเคลื่อน
งบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม (PB) 
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5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาท าให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

5.1 จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการน าแนวคิดการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จะต้องประกอบไปด้วย ตัวแสดงหลักๆ คือ รัฐบาล องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ภาคประชาชน องค์กรภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs) และภาคประชาสังคม (CSOs) ในส่วน
ของรัฐบาล บทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการน าแนวคิดงบประมาณแบบ
มีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ด้วยการออกกฎหมาย หรือระเบียบ หรือประกาศกระทรวงเพ่ือให้มีหลักการและแนว
ปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกันในการน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณจะต้องเห็นด้วยและน าไปสู่การผลักดัน
เป็นกฎหมายในที่สุด การใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมจะต้องมีกลไกเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน  ดังนั้นการน าแนวคิดงบประมาณแบบ
มีส่วนร่วมมาปฏิบัติในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย รัฐบาลกลางควรเป็นผู้ด าเนินการออกกฎหมายหรือก าหนด
เป็นนโยบายที่มีแนวทางปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้มีกรอบการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ   
โดยการน าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้นี้  จะสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจที่
รัฐบาลกลางกระจายภารกิจไปให้ท้องถิ่นด าเนินการ และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศท่ีต้องการให้เกิด
การเมืองภาคประชาชน เสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า ด้วยการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจ
ใช้เงินงบประมาณที่เป็นของรัฐบาลแต่เดิม 

5.2 จากผลการวิจัย พบว่า ในบริบทของการปกครองท้องถิ่นไทย มีปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จของการ
น าแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้อยู่หลายประการ จากหลายหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ศึกษา 
และยังสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในประเทศต่างๆ ที่ได้จากผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย มีดังท่ีได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้น จากปัจจัยผลักดันแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่มีอยู่แล้วในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ควรใช้ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
แนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขึ้นมาได้ โดยการก าหนดเป็นแผนการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติโดยทั่วกัน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นน าแนวคิด
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดีอย่า งส านัก
นายกรัฐมนตรี หรือรางวัลพระปกเกล้าอย่างสถาบันพระปกเกล้า ควรจะมีเกณฑ์รางวัลงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม (PB Award) โดยการมีข้อก าหนดหรือมีการให้รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในการน า
แนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ประชาชนและบุคลากรของท้องถิ่น 
และยังจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 
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5.3 จากผลการวิจัย พบว่า กระบวนการในการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ประกอบด้วย  
7 ขั้นตอน ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าขั้นตอนทั้ง 7 นี้ ไปปฏิบัต ิ
ในองค์กรของตนเองได้ ทั้งนี้อาจอยู่รูปแบบของ หนึ่งอปท. หนึ่งโครงการ PB เพ่ือเป็นโครงการน าร่อง (pilot 
project) และทดลองปฏิบัติ เมื่อได้ผลดีจึงควรขยายต่อไปยังโครงการอ่ืนๆ นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือสภาการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงานและให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติส าหรับการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย 

จากผลการศึกษาท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้ 

6.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า องค์ประกอบส าคัญที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จากข้อค้นพบดังกล่าว การจัดให้มีงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย จึงควรจัดเป็นนโยบายงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area  
Based  Budgeting: ABB) คือให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีหลายรูปแบบ อีกทั้งมีขนาดและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เท่ากัน 
แต่ละพ้ืนที่มีองค์ประกอบส าคัญที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้ น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีวิธีการและแนวปฏิบัติในการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมตามบริบทและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของแต่ละท้องถิ่น 

6.2 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท้าทายความส าเร็จของการประยุกต์ใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการ
จัดการปกครองท้องถิ่นไทย คือ 1) ด้านรัฐบาลกลาง ปัจจัยจากรัฐบาลกลางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมคือการที่ไม่มีนโยบายการกระจายอ านาจทางการคลังที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา
ท้องถิ่นไทยยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ตามที่เคยก าหนดไว้  2) ด้านองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น การจัดท างบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องมีรูปแบบและวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน หากบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ยากที่จะด าเนินการได้   3) ด้านประชาชน ประชาชน 
ที่ขาดความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วม ขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง หรือปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดจากการคมนาคม ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเนื่องจากใช้เวลาไปกับ  
การท างานเพ่ือหารายได้  4) ด้านงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ตัวงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเอง จากผลการวิจัย
พบว่า งบประมาณแบบมีส่วนร่วมไม่มีเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีหลากหลายขั้นตอน  
มีการประชุมกันบ่อยครั้ง อาจส่งผลต่อเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายหากจะมีการน าไปปฏิบัติ  
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ดังนั้น การประยุกต์ใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม จึงต้องเริ่มที่ความชัดเจนในการกระจายอ านาจ 
โดยเฉพาะอ านาจทางการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรสร้างรูปแบบและวิธีการในการที่จะเป็นกลไก
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามบริบท ความพร้อม และศักยภาพของตนเอง ในส่วนของภาคประชาชน 
ควรมีจิตวิญญาณของการมีส่วนร่วม ตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง และพร้อมที่จะเป็น
พลเมืองพลที่มีความกระตือรือร้น และในส่วนของงบประมาณแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีช่องทางการเข้าร่วมได้อย่างหลากหลาย เช่น งบประมาณแบบมีส่วน
ร่วมผ่านระบบออนไลน์ (e- participatory budgeting) เป็นต้น 

 


