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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่มของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ  2) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้
ในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่มร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ 3) เพ่ือนําเสนอแนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่มร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภาครัฐโดยใช้ระเบียบวิธวีิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการศึกษาเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานัก
งบประมาณและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักซ่ึงปฏิบัติงานในหนว่ยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจ
เก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม ชมุชนท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม รวมท้ังผู้บริหาร
จากสํานักงบประมาณ 

ผลการวิจัยพบว่างบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วมมีอยู่ใน
หนว่ยงานภาครัฐต่างๆ จํานวนมาก ทั้งจากหน่วยงานท่ีมีพันธกิจโดยตรงในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่มและในหน่วยงานอ่ืนที่ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ภารกิจ อย่างไรก็ตามการบูรณาการงบประมาณร่วมกันยงัเป็นไปได้น้อยเนื่องด้วยข้อจํากัดของ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ทัศนคติของหน่วยปฏิบตัิ ความเข้าใจท่ีต่างกันต่อประชาธิปไตย
แบบมีส่วนรว่ม รวมถึงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ทําใหห้นว่ยงานมุ่ง
แต่การปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเปน็หลัก 
นอกจากนี้การส่งเสริมการมีส่วนรว่มทางการเมืองส่วนใหญ่จะสอดแทรกอยู่ในระดับกิจกรรมของ
งบประมาณที่มีผลผลิตอ่ืน การบูรณาการจึงมีความเป็นไปได้มากกว่าหากจะบูรณาการกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างหนว่ยงาน  แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภาครัฐเพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วมเปน็ไปได้
สองทางคือในส่วนกลางและในระดับพ้ืนท่ี โดยส่วนกลางจะต้องมีเจ้าภาพหลักเพ่ือทําให้เกิด
กระบวนการมีส่วนรว่มในการจัดทําแผนงบประมาณแบบบูรณาการร่วมกันเช่นเดียวกับ
ยุทธศาสตร์บูรณาการในประเด็นปัญหาอ่ืนๆ ในขณะที่ในระดับพื้นท่ีจําเปน็ต้องสร้างกลไกการ
เช่ือมประสานระหว่างหนว่ยงานในพ้ืนที่  

 



Abstract 

 The purposes of this study were to analyze budgets for enhancing 

participatory democracy of The Government Agencies in Thailand, to study the 

possibility of budget integration for enhancing participatory democracy among 

Thai Government Agencies, and to propose guidelines for budget integration 

among Thai Government Agencies. This research is a qualitative research which 

gathering data by documentary analysis and in-depth interviews with key 

informants, from the government officials whoare in charged of budgeting process 

and participatory enhancement. 

 According to the study, it is found that the budget for enhancing 

participatory democracy are received by various government organizations, either 

the agencies those in charged of the democratic participation mission or not.  

Anyway, the budget usually comes under different program or project titles. The 

participatory democracy budgets are inserted as activities under the other 

projects. At present, there are many limitations in implementing budget 

integration for participatory democracy such as understandings and attitudes of 

the officials, the performance appraisal system of government agencies and the 

bureaucratic environment. Centralization is one of the main problems as the 

policy is top-down formulated. Therefore,it would be easier to start integrated 

budgeting at the activity levels. However, it is necessary to have one agency to be 

the host for coordinating the participants from every agency that is in charged, 

both at the national and the area level. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างคุ้มค่า และสอดคล้องกับ

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซ่ึงได้รับการผลักดันจากท้ัง

กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี (United Nations Research 

Institute for Social Development, 2557) โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ มาใช้ใน

การบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ระบบ GFMIS, E-Budgeting และ E-auction  

เป็นต้น ด้วยความคาดหวังว่าเครื่องมือต่างๆ จะทําให้การใช้จ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและสามารถติดตามตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ปฏิรูประบบงบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System)  ซ่ึง

จะเปลี่ยนจากการควบคุมท่ีปัจจัยนําเข้า (input) ไปสู่การควบคุมท่ีปัจจัยนําออกหรือผลผลิต 

(output) และผลลัพธ์ (outcome)  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ี

คาดหวังและเกิดประสิทธิผลในการบริหารงาน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) โดยใน

มาตรา 6 (3) ได้บัญญัติว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีได้แก่การบริหารราชการ มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการปฏิรูประบบ

งบประมาณในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยยังคงหนีไม่พ้นปัญหาการขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระบบการผลิตบริการมีความซํ้าซ้อน มีการคอร์รัปชั่น ไม่

โปร่งใส ขาดระบบการควบคุมที่ดี หรือมีระบบการบริหารจัดการท่ีขาดแรงจูงใจให้มีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการ หรือมีองค์กรการจัดการหรือระบบปฏิบัติการท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้

มีต้นทุนการบริหารจัดการองค์การ (Running costs) สูงเกินไป ฯลฯ ดังนี้เป็นต้น การปรับ

รูปแบบเอกสารงบประมาณให้มีผลผลิตและต้นทุนการผลิตท่ีชัดเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่

เพียงพอ หากจะต้องกําจัดจุดอ่อนอ่ืนๆ ในระบบงบประมาณและการจัดการภาครัฐให้หมดไปด้วย
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เช่นเดียวกัน (จรัส สุวรรณมาลา, 2546)  ดังนั้นนอกเหนือจากการปรับปรุงเอกสารงบประมาณ

แล้ว จึงจําเป็นต้องแก้ปัญหาการตั้งงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความซํ้าซ้อน ขาดการบูร

ณาการการทํางานร่วมกัน ซ่ึงส่งผลให้ในหนึ่งภารกิจมีการตั้งงบประมาณโดยหน่วยงานภาครัฐ

หลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตามแนวคิดการบูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ของรัฐท่ีมีภารกิจสอดคล้องหรือซํ้าซ้อนกันนั้นมีข้อจํากัดของกฎหมายอันเป็นอุปสรรคอยู่ จึง

จําเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทาง ท้ังนี้แนวคิดก้าวข้ามระบบงบประมาณ (Beyond 

budgeting) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่จะทลายข้อจํากัดของงบประมาณในระบบเก่า โดยลดการควบคุม

และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ (Kaplan Financial Knowledge Bank,2014)  

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ได้ถูก

พัฒนาข้ึนสําหรับภาคเอกชน ซ่ึงหากสามารถประยุกต์แนวคิดดังกล่าวนํามาใช้กับการบริหาร

งบประมาณภาครัฐจะช่วยสร้างความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ 

 

ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองทั้งในการเมืองระดับชาติและระดับท้องถ่ิน จนนํามาสู่

ข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือปรับ

โครงสร้างของสถาบันการเมือง แต่ในภายหลังเม่ือพบว่าการปรับรื้อที่โครงสร้างไม่สามารถสร้าง

เสถียรภาพทางการเมืองให้เกิดข้ึนได้อย่างแท้จรงิ  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐจํานวนไม่น้อยต่างตั้ง

งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นท่ีพลเมือง  ด้วย

ความเชื่อท่ีว่าการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นที่พลเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ทาง

การเมืองที่ยั่งยืน ทําให้พลเมืองไม่ถูกครอบงําทางความคิดจากนักการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์

ต่างๆ  หน่วยงานดังกล่าวจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถใช้สิทธิหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง  เช่น การสร้างการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง การให้ความรู้แก่พลเมือง ตัวอย่างของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐได้จัดข้ึนเช่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมือง กิจกรรมประชาธิปไตยชุมชน และ

กิจกรรมสมัชชาประชาธิปไตย  ท้ังนี้ตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

พัฒนาประชาธิปไตย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  สถาบัน

พระปกเกล้า สภาพัฒนาการเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้องค์การบางแห่งยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
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จัดตั้งส่วนงานย่อยเพื่อรับผิดชอบภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น สภาพัฒนา

การเมืองมีการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยและให้การศึกษาทางการเมือง 

(สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2557)  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีศูนย์ศึกษา

ประชาธิปไตย (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2557)  

 

ทั้งนี้หากรวมตัวเลขงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยของหน่วยงานต่างๆ เข้า

ด้วยกันแล้วจะเป็นตัวเลขท่ีสูงมาก ดังท่ีแสดงไว้ในตารางที่ 3.4 ของบทท่ี 3  แนวคิดการบูรณา

การการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแม้จะเป็นแนวคิดใหม่ซ่ึงมีท่ีมาจาก

แนวคิดการบริหารงานโดยไม่ได้ใช้งบประมาณเพ่ือเป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมการบริหาร

และลดค่าใช้จ่ายซ่ึงแนวคิดดังกล่าวนี้ได้เริ่มต้นข้ึนในภาคเอกชนท้ังนี้เม่ือแนวคิดดังกล่าวได้ถูก

นํามาใช้ในภาครัฐเพ่ือลดข้อจํากัดของระบบงบประมาณ และน่าจะสามารถทําให้เกิดการบูรณา

การการทํางานระหว่างหน่วยงาน แต่ติดขัดด้วยข้อจํากัดทางงบประมาณจึงอาจมีข้อจํากัดและ

ปัญหาอุปสรรคบ้าง การศึกษาถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการบูรณาการการใช้จ่าย

งบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย จะศึกษาถึงงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ ถูกจัดสรรเพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย ความเป็นไปได้และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการบูรณาการการใช้จ่าย

งบประมาณร่วมกัน รวมทั้งเพื่อนําเสนอแนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้งบประมาณได้ถูกใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 

 

1.2 คําถามวิจัย 

1.2.1หน่วยงานภาครัฐมีการตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างไร 

1.2.2 มีความเป็นไปได้เพียงใดที่จะจัดทํางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

1.2.3 แนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐควรจะมีลักษณะอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.3.1เพ่ือศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่มของหน่วยงาน

ต่างๆ ของภาครัฐ 

1.3.2 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

1.3.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ได้รายงานสรุปงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 

1.4.2 ทราบข้อจํากัดและความเป็นไปได้ในการบูรณาการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

1.4.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แนวทางและกลไกในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาถึงงบประมาณในการพัฒนาประชาธิปไตยในองค์การต่างๆ 

ของภาครัฐ โดยมุ่งศึกษาถึงแนวทางในการบูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

1.5.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาในการศึกษาท้ังส้ิน 8 เดือน คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 

จนถึงกุมภาพันธ์ 2558 

1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 ในการวิจัยผู้วิจัยจะศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีหน่วยในการศึกษา (Unit 

of Analysis) คือองค์การต่างๆ ในภาครัฐท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง  สภาพัฒนาการเมือง กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (องค์การมหาชน) 



 

 

5 

 

1.6 นิยามปฏิบัติการ 

การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันหมายถึงการวางแผนเพ่ือใช้จ่าย

งบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่างๆ 

นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพ่ือจัดการตนเอง 

ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาของชุมชนหรือสังคม เช่น การเสนอความต้องการ ร่วมจัดทําแผน ร่วม

ดําเนินโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ หรือมีส่วนในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการของ

ภาครัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสนองตอบต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการ องค์การที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือการ

บริหารงานแต่ไม่ได้เป็นส่วนราชการ เช่น องค์กรอิสระ องค์การในกํากับของรัฐ เป็นต้น 

1.7ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

วิธีการในการศึกษาได้แก่ 

1.7.1การศึกษาเอกสาร (Document Analysis)ได้แก่ เอกสารงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ 

ที่มีการต้ังงบประมาณเพ่ือกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย กฎหมาย

และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

การบูรณาการงบประมาณรายจ่าย และการพัฒนาประชาธิปไตย 

1.7.2 ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีมีการจัดทําโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย และชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเป็นการศึกษาท้ังจากส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เห็น

ความเชื่อมโยงของการกําหนดงบประมาณท้ังโดยส่วนกลางและในระดับพ้ืนที ่

โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 15คนได้แก่ 

1) ผู้บริหารในสํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่  

คุณวีรยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
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2) ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตย โดยคัดเลือกจากผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงในงานหรือโครงการ

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน 4 คน ได้แก่ 

- ผศ.ทศพล สมพงษ์ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

- คุณพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) 

- คุณสุ เทพ พรหมวาศ รองเลขาธิการด้านการมีส่วนร่วม สํ านักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

- ดร.อัจฉราวรรณมณีขัตย์ ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

3) ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 4คน 

- คุณเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- คุณธัชพงษ์ วิลาควง ผู้อํานวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระนอง 

- คุณศิริกุล ตันกุล ผู้นวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระนอง 

- คุณจักรกฤษณ์ วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

4) หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีและผู้นําชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตยซ่ึงจัดข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 6คนได้แก่ 

- ดร.จรูญ คํานวณตา ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบัน

พระปกเกล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- คุณสมชาย หัสจักร์ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน

พระปกเกล้า จังหวัดระนอง 

- คุณนิตย์ อุ่ยเต็กเค่งประธานคณะทํางานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดระนอง

อดีตประธานหอการค้า และอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 

- คุณอ่อนศรี ศรีอัมพร กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ

อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- คุณมารี ชูดวง และคุณกนกวรรณ เหมือนิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญ

การสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง 



 

 

7 

 

- คุณสุทัศน์ กันทะมา รองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

1.8 เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

1.8.1 เพ่ือสอบถามผู้แทนหน่วยงานภาครัฐท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยต่อแนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ   

1.8.2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนสํานักงบประมาณและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินต่อความเป็นไปได้ในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันของ

หน่วยงานภาครัฐ 

1.8.3 เพื่อสอบถามผู้นําชุมชนถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยท่ี

จัดข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังจากท่ีได้

ศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานของส่วนราชการและองค์การต่างๆ และจึงนําไปสอบถามความ

คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับงานวิจัยชิ้นนี ้

 ในการศึกษาระดับพ้ืนท่ีนั้น ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจากพ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียง

กันคือเป็นจังหวัดเล็กมีประชากรน้อยเป็นจังหวัดชายแดน และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน  โดยท่ีจังหวัดระนองเป็นจังหวัดนําร่องประชาธิปไตยชุมชนของสภาพัฒนา

การเมืองจึงน่าจะมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี ในขณะท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอนไม่ได้มีการดําเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว แต่เม่ือปี พุทธศักราช 2556 องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา

สังคม จากสถาบันพระปกเกล้า  รวมท้ังแม่ฮ่องสอนยังเป็นจังหวัดท่ีมีการสนับสนุนจากส่วนกลาง

ลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนอกจากนี้ ชุมชนต่างๆ ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอนแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาแต่ได้รวมกลุ่มกันอย่าง

เข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน 

จนกระท่ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเห็นความสําคัญและมอบรางวัลต่างๆ เช่น ชุมชนตําบล

บ้านห้วยปูลิงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในฐานะที่สมาชิกของชุมชนท่ีได้ร่วมกันกําหนดกติกาชุมชน
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เพ่ือปกป้องทรัพยากรท้องถ่ิน จนกระทั่งก่อให้เกิดเครือข่ายจัดการทรัพยากรลุ่มน้ํา  นอกจากนี้

หน่วยงานภาครัฐยังเห็นความสําคัญของการผลักดันให้กติกาชุมชนมีสภาพบังคับทางกฎหมายด้วย

การนําไปสู่การออกเทศบัญญัติ 

 

1.9 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจําแนกตามหมวดหมู่

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) วิเคราะห์และตีความข้อมูล

ทั้งการตีความเป็นกลุ่มและวิเคราะห์ภาพรวม  โดยในกรณีท่ีพบว่าข้อมูลท่ีได้ในประเด็นใดไม่

ครบถ้วน ผู้วิจัยก็ได้เก็บข้อมูลเพ่ิมเติม จากผู้ให้ข้อมูลหลัก นอกจากนี้ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยยังได้

ใช้วิธี Snowball เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis Method) และการวิเคราะห์เชิงตีความ (Interpretive Analysis 

Method)สําหรับข้อมูลตัวเลขงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้น 

ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 

 

1.10 กรอบเวลาในการดําเนินโครงการวิจัย 

แผนภาพที่ 1.1 กรอบเวลาในการดําเนินโครงการวิจัย 

การดํ า เนินการในปี 

2557-2558 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

พัฒนาข้อเสนอวิจัย         

ขอรับทุนวิจัยและขอ

การรับรอง IRB 

        

ทําสัญญารับทุน         

ทบทวนวรรณกรรม         

ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล         

วิเคราะห์ข้อมูล         
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การดํ า เนินการในปี 

2557-2558 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

เขียนรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 

        

 

7) ระยะเวลาวิจัย...............ป.ี.......8.........เดือน (กรกฎาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558) 
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 ในการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ผู้วิจัยได้ทบทวน

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดกรอบแนวคิด และกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการวิจัย ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในหัวข้อวิจัยดังนี ้

1) งบประมาณ 

2) ระบบงบประมาณและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3) แนวคิดท่ีก้าวข้ามระบบงบประมาณ 

4) องค์การแบบเครือข่าย 

5) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

6) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย 

7) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดังกล่าวจะทําให้ผู้วิจัยทราบถึงแนวคิดเก่ียวกับระบบ

งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้แนวคิดต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับระบบงบประมาณ เช่น แนวคิดท่ีนําเสนอถึงรูปแบบหรือแนวทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใช้

เพ่ือควบคุมการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมิได้ใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือกํากับหรือที่

เรียกว่าแนวคิดท่ีก้าวข้ามระบบงบประมาณจะทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะบริหารงานโดยก้าวข้าม

ข้อจํากัดของระบบงบประมาณ 

ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดทํางบประมาณ

เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐจึงจําเป็นต้องทบทวน



 

 

11 

 

แนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น แนวคิดองค์การในลักษณะเครือข่าย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวคิด

เก่ียวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทของไทย 

 

2.1 งบประมาณ 

งบประมาณถือเป็นเครื่องมือท่ีมีความจําเป็นต่อการบริหารงานภาครัฐ จัดการเศรษฐกิจ และ

เพ่ือจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ (Olivetti Foundation, 1982)เนื่องจากกลไกตลาดเพียงอย่างเดียว 

ไม่สามารถทําหน้าท่ีทางเศรษฐกิจได้ท้ังหมด จึงจําเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะเพ่ือกํากับ แก้ไข และ

เติมเต็ม โดย Richard Musgrave(Musgrave, 1989 : 3-13)  ได้อธิบายถึงหน้าท่ีหลักทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลซ่ึงได้แก่ 1) หน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพ่ือนําไปผลิตสินค้าสาธารณะและ

สินค้าเอกชน 2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความม่ังค่ัง 3) หน้าท่ีในการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ  นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องมีการประสานระหว่างการทําหน้าท่ีต่างๆ ของภาครัฐ จรัส 

สุวรรณมาลา (2546 : 1-24) ได้อธิบายว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารรายจ่ายสาธารณะอยู่ 3 

ประการคือ 1) ควบคุมวินัยทางการคลังของรัฐบาล 2) บริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนพลเมืองและสังคมส่วนรวม ดังนั้นในการบริหาร

รายจ่ายสาธารณะจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายด้วยระบบการบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ทั้งนี้ในการบริหารงานของภาครัฐเพ่ือดําเนินนโยบายต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนจึงจําเป็นต้องเริ่มต้นท่ีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินอย่างไรก็ตาม

การบริหารในรูปแบบเดิมคือการบริหารโดยยึดงบประมาณเป็นแนวทางในการดําเนินงานนั้น

กระบวนการแรกของงบประมาณจะเริ่มตั้งแต่การกําหนดพันธกิจ(Mission Statement)ซ่ึงจะเป็น

การบ่งบอกถึงความสําคัญของส่วนงานท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณ จนนํามาสู่การกําหนดแผนกล

ยุทธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้เม่ือได้มีการจัดสรรงบประมาณลงมายังหน่วยงานต่างๆแล้วก็

จะต้องไปกําหนดเป้าหมายกําหนดแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร และประสานงานเพ่ือดําเนินการ 

จากนั้นจึงควบคุมเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนรวมทั้งจูงใจให้มีการปฏิบัติตามแผนด้วย

วิธีการต่างๆ ต่อไป 
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ที่ผ่านมาการจัดทํางบประมาณได้สร้างความยุ่งยากให้กับหน่วยงานแต่ละแห่งไม่น้อย 

เนื่องจากกระบวนการจัดทํางบประมาณต้องใช้เวลามากในขณะที่ผลตอบแทนที่ได้กลับไม่แน่นอน  

ทั้งนี้การเตรียมการจัดทํางบประมาณมักจะเริ่มต้นอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 4 เดือนก่อนปีงบประมาณ ดัง

แผนภาพท่ี 1.1  ซ่ึงเริ่มต้นจากพันธกิจซ่ึงเป็นตัวกําหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน จากนั้นจึงจะ

ตามด้วยกลุ่มของแผนกลยุทธ์ซ่ึงได้กําหนดทิศทางและเป้าหมายระดับสูงของหน่วยงาน(Olivetti 

Foundation, 1982) เนื่องจากกระบวนการงบประมาณโดยปกติจะประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

(สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553:19) 

1) การวางแผนและการจัดทํางบประมาณ (Budget Planning & Budget Preparation) 

2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) 

3) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 

4) การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) 

 ดังนั้นในแต่ละปีเม่ือเริ่มต้นใช้งบประมาณของรอบปีงบประมาณใหม่ได้เพียงไม่นานนัก ก็

จําเป็นต้องมีการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับปีงบประมาณรอบใหม่สําหรับการ

จัดทํางบประมาณรายปี ทําให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทําคําของบประมาณสําหรับปีงบประมาณ

ถัดไปโดยท่ีเพ่ิงเริ่มใช้งบประมาณของปีปัจจุบันได้ไม่นาน จึงยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ของการใช้

งบประมาณในปีปัจจุบันท้ังนี้การบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของการมีข้อตกลงภายในหรือเรียกว่าข้อตกลงผลผลิตและงบประมาณ หน้าที่

การติดตามและประเมินผลก็คงต้องตกอยู่ในหน้าที่ของรัฐบาลนั่นเอง แต่ท้ังนี้การติดตามผลและ

ประเมินผลของส่วนราชการจําเป็นต้องดําเนินการเช่นเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ต่างไปจากรัฐบาล 

คือ (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553:23) 

- รัฐบาลจะใช้การติดตามผลและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใช้งบประมาณ ในฐานะท่ีต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในการใช้งบประมาณของ

ประเทศ 
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- ส่วนราชการจะใช้การติดตามและประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

ของตนเอง 

แผนภาพที่ 2.1กระบวนการงบประมาณแบบด้ังเดิม (The Traditional Budgeting Process)  

 (Hope and Fraser, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 

งบประมาณ (Budget) 

เป้าหมายและรางวัล 

(Goals and rewards) 

แผนปฏิบัติการ 

(Action plans) 

การจัดสรรทรัพยากร 

(Resource Allocation) 

การประสานงาน 

พันธกิจ (Mission Statement) 

การจัดทํางบประมาณ 

(Budgeting) 

ควบคุม (control) 

ดําเนินการตามแผน 

“Keeping on Track” 



 

 

14 

 

2.2. ระบบงบประมาณ (Budgeting System) 

 การจัดทํางบประมาณตามความเห็นของ Hyde (1992 :1) งบประมาณนั้นเป็นการ

ผสมผสานกันท้ังแนวคิดทางการเมือง เศรษฐศาสตร์ บัญชี และการบริหาร ในฐานะเอกสารทาง

การเมือง งบประมาณจะจัดสรรทรัพยากรที่จํากัดไปสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เต็มไปด้วยความ

ขัดแย้ง และแก่งแย่งกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในฐานะเอกสารทางเศรษฐศาสตร์และการคลัง 

งบประมาณจะช่วยประเมินการกระจายรายได้ และกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนา 

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน แก้ปัญหาเงินเฟ้อ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ในฐานะของ

เอกสารทางบัญชี งบประมาณจะกําหนดเพดานให้กับการใช้จ่ายของรัฐบาล และทําให้การจัดสรร

งบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ท้ายที่สุดสําหรับฐานะของเอกสารเพ่ือการบริหาร งบประมาณจะ

กําหนดทิศทางและเป้าหมายซ่ึงจะนําไปสู่การจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือการ

ติดตามและประเมินผล ดั้งนั้นในการศึกษางบประมาณจึงไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพื่อทํา

ความเข้าใจกับระบบงบประมาณ แต่ต้องอาศัยทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ มาประกอบกัน 

  

2.2.1 ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting System) 

 ในระยะแรกของระบบงบประมาณในประเทศต่างๆ รวมท้ังประเทศไทยนั้น ระบบ

งบประมาณแบบดั้งเดิมท่ีใช้คืองบประมาณแบบแสดงรายการ(Line-Item Budgeting System) 

ระบบงบประมาณแบบนี้กําหนดให้รัฐบาลจัดทําคําของบประมาณต่อรัฐสภาโดยให้แสดงรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายตามรายการท่ีจะจัดซ้ือหรือว่าจ้าง (ซ้ืออะไร จํานวนเท่าใด หน่วยละเท่าใด เป็นเงินก่ีบาท 

เป็นต้น) เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว รัฐบาลจะต้องดําเนินการจัดซ้ือหรือว่าจ้างตามรายการที่

กําหนดไว้นั้น ห้ามจ่ายเกินนั้น และห้ามซ้ือหรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีแตกต่างไปจากรายการใน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐสภา (จรัส สุวรรณมาลา, 2546 : 3) 

ระบบงบประมาณดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ไม่สามารถเช่ือมโยงไปยังแผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ 
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เนื่องจากงบประมาณแบบแสดงรายการสนใจท่ีการควบคุมปัจจัยนําเข้า(inputs) โดยไม่ได้ให้

ความสําคัญกับผลผลิต(outputs) ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้งบประมาณแบบแสดง

รายการก็ยังถือเป็นงบประมาณรายปี(annual budgeting) แทนท่ีจะเป็นงบประมาณหลายป ีซ่ึง

แม้ว่าระบบงบประมาณดังกล่าวจะมีข้อจํากัดต่างๆ ก็ตาม อย่างไรเสียประเทศต่างๆ ท่ัวโลกต่างก็ได้

ใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการในการบริหารงบประมาณมาเป็นเวลานับร้อยปี เนื่องจากข้อดี

ของระบบงบประมาณแบบนี้คือสามารถคํานวณได้ง่าย(Wildavsky, 1978) นอกจากนี้ข้อดีอีก

ประการหนึ่งของงบประมาณระบบนี้คือการป้องกันการทุจริตในกระบวนการงบประมาณ 

2.2.2 ระบบงบประมาณแบบแผนงาน หรือ Planning Programming Budgeting System 

(PPBS) 

 ระบบงบประมาณแบบแผนงานการจัดทํางบประมาณที่เน้นความเชื่อมโยง (Linkage) 

จากการวางแผนท่ีคํานึงถึง จุดมุ่งหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์ (objectives) ท่ีสังคมและ

ประชาชนต้องการ  ไปสู่การกําหนดรายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีเหมาะสม

และนําไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจจัดสรรงบประมาณได้ถูกนํามาใช้ทดแทนงบประมาณ

แบบแสดงรายการ อย่างไรก็ตามงบประมาณแบบ PPBS ก็ประสบปัญหาในการนําไปใช้ โดย Aaron 

Wildavskyอธิบายว่าความล้มเหลวของระบบงบประมาณแบบ PPBS ไม่ได้อยู่ที่การนําไปปฏิบัติ แต่

อยู่ท่ีตัวของระบบงบประมาณเอง (Wildavsky, 1984 : 9) 

 

2.2.3ระบบงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting System) 

 นอกจากงบประมาณแบบแสดงรายงานแล้ว งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based 

Budgeting) หรือ ZBB เป็นระบบงบประมาณอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงได้แก่การกําหนดงบประมาณที่

เริ่มต้นจากกระดาษเปล่าสู่การตัดสินใจกําหนดค่าใช้จ่าย ได้ถูกนํามาใช้ภายหลังปี ค.ศ. 1970 ในสมัย

รัฐบาลของประธานาธิบดี Jimmy Carter (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 : 13) 
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ซ่ึงเกิดวิกฤตราคาน้ํามันและภาวะเงินเฟ้อ ทําให้ระบบงบประมาณท่ีวางแผนไว้เดิมล้มเหลว อย่างไรก็

ตามแม้ว่างบประมาณฐานศูนย์จะได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์แต่สําหรับกระบวนการทํางานยังคงมี

ลักษณะที่เป็นระบบราชการ (Bureaucratic) และใช้เวลามาก (time consuming) องค์กรส่วนใหญ่

จึงจัดทํางบประมาณในลักษณะนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น งบประมาณดังกล่าวนี้ไม่ต่างจาก

งบประมาณแบบด้ังเดิมซ่ึงข้ึนอยู่กับโครงสร้างองค์การ มันจะสร้างเพ่ิมอุปสรรคในการทํางาน แต่กลับ

ล้มเหลวที่จะสร้างสําหรับการปรับปรุงกระบวนการทํางานของธุรกิจ(Wildavsky, 1978 : 7) 

2.2.4 งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System หรือ 

Result Based Budgeting System)  

 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System 

หรือ Result Based Budgeting System)ซ่ึง Allen Shickได้ให้ข้อสังเกตว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกา

น่าจะเริ่มนําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้อย่างจริงจังในยุค New Deal (ประมาณปี 

1940-1950) ซ่ึงเป็นยุคท่ีรัฐบาลได้เพ่ิมบทบาทด้านการจัดบริการสาธารณะออกไปอย่างกว้างขวาง

และรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านสวัสดิการสังคม และทําให้งบประมาณของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน

จาก สี่พันสองร้อยล้านเหรียญสหรัฐในปี 1932 เป็นหนึ่งหม่ืนล้านเหรียญสหรัฐในปี 1940 หรือจาก

ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) จึงมีความจําเป็นต้องใช้

งบประมาณเป็นกลไกในการกํากับดูแลให้การทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐมีความสอดคล้อง

เก้ือกูลกันและลดความซํ้าซ้อนลง(Allen Shick, 1987 : 50-51 อ้างถึงใน จรัส สุวรรณมาลา, 2546 : 

13-15)ท้ังนี้การนําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ในสหรัฐถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนปรัชญา

ของงบประมาณภาครัฐจากการเน้นท่ีการควบคุมวินัยทางการคลังไปเป็นการเน้นประสิทธิภาพการ

จัดการ (จรัส สุวรรณมาลา, 2546 : 15)หรืออาจเรียกได้ว่าการปฏิรูปงบประมาณได้ถูกใช้เม่ือภาครัฐ

ได้มีการขับเคล่ือนไปสู่การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ หรือ New Public Management (NPM) (Frans 

K. M. van Nispen, 2013 : 464)ต่อมาแนวคิดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้ขยายตัวไปในระดับ

ท้องถ่ินของมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา และได้มีการนําเอาแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เข้า
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ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting) 

สรุปได้ว่างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยแนวคิด 3 ประการ คือ 

(สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 : 13) 

1) แนวคิดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting) 

2) แนวคิดการกระจายภารกิจ (Cascade Performance) 

3) แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

 ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ใน OECD จะใชง้บประมาณที่มีผลการดําเนินงานประกอบ

(Performance-Informed Budgetingหรือ PIB)คือใช้งบประมาณแบบมีข้อมูลผลการดําเนินงาน 

โดยนําข้อมูลการดําเนินงานในปีก่อนมาใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนหรือปรับลดลง 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้เปลี่ยนมิติจาก หน่วยงานเราจะได้รับงบประมาณเท่าไหร่ ไป

เป็น งบประมาณที่หน่วยงานเราได้รบัจะสามารถแปรเปล่ียนเป็นเป้าหมายได้จํานวนเท่าไหร่(ธานิสสร 

ตู้จินดา, 2555 : 20)การพิจารณาความสําเร็จของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้วยการใช้

ฐานข้อมูลของผลการดําเนินงานจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ

ดังนั้นเม่ือผลการดําเนินงานในปีก่อนหน้าของหน่วยงานใดไม่เป็นไปตามเป้าก็จะส่งผลต่อการ

พิจารณางบประมาณในปีถัดไป เพื่อส่งเสรมิให้เห็นความสําคัญของประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร จึง

ต้องทําให้ข้อมูลผลการดําเนินงานสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Rita M. Hilton 

and Philip G. Joyce,  2013 : 482) นอกจากนี้การนําข้อมูลผลการดําเนินงานมาประกอบการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณจะทําให้สามารถลงโทษหน่วยงานท่ีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้า 

โดยในการพิจารณาผลการดําเนินงานของหน่วยงานใดๆ จะพิจารณาจากท้ังปัจจัยนําเข้า (inputs) 

ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ์ (outcomes)(Rita M. Hilton and Philip G. Joyce,  2013 : 487) 
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 ท้ังนี้จากการศึกษาประเทศสมาชิกของ OECD จํานวน 28 ประเทศ พบว่า (Rita M. 

Hilton and Philip G. Joyce,  2013 : 490) 

1) ร้อยละ 50 ของประเทศท่ีสํารวจได้พัฒนาการวัดผลท้ังในระดับของผลผลิตและผลลัพธ ์

2) ประเทศต่างๆ ได้มีการพัฒนาการวัดผลการดําเนินงานมานาน โดยร้อยละ 77 พบว่าได้มีการ

พัฒนามาแล้วเกินกว่า 10 ปี และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 75 ของประเทศดังกล่าวได้

นําเสนอแนวทางใหม่ในการวัดผลการดําเนินงาน 

3) การเข้าไปเก่ียวข้องของกระทรวงการคลังมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยร้อยละ 

30 แต่ละกระทรวงจะพัฒนาการวัดผลของหน่วยงานตนเองและเสนอต่อกระทรวงการคลังเพ่ือให้

ความเห็นชอบ โดยมีเพียงไม่ก่ีประเทศเท่านั้นท่ีพัฒนาการวัดผลเองโดยมิต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลัง 

4) ประเทศต่างๆ รายงานว่าข้อมูลได้ถูกพัฒนาท้ังในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และทันต่อเวลา 

5) ประเทศส่วนใหญ่รายงานว่าข้อมูลผลการดําเนินงานได้ถูกรายงานเพือ่ให้เกิดการรับรู้ แต่ไม่ได้ถูก

ใช้ไปเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ 

 ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม OECD จะเผชิญกับปัญหาท้ังจากข้อจํากัด

ของงบประมาณและข้อเรียกร้องบริการสาธารณะ รวมไปถึงการขาดหลักนิติธรรม ขาดความโปร่งใส 

ปัญหาการขาดดุลงบประมาณ ไปจนถึงปัญหาข้อมูลผลการดําเนินงานท่ีไม่เพียงพอ  (Rita M. Hilton 

and Philip G. Joyce,  2013 : 492) 

 

2.3 ระบบงบประมาณของไทย 

 สําหรับในประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับแรกได้ถูกตราข้ึนครั้งแรก 

เม่ือปี พ.ศ.2475 และภายหลังการเข้าบริหารแผ่นดินของคณะราษฎรจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
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งบประมาณแผ่นดินฉบับใหม่ในปี พ.ศ.2476 ซ่ึงได้บัญญัติให้งบประมาณแผ่นดินต้องผ่านความ

เห็นชอบจากรัฐสภา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก

สหรัฐอเมริกาเพื่อให้ปฏิรูประบบงบประมาณ และต่อมาในปี พ.ศ. 2502 จึงได้มีการจัดตั้งสํานัก

งบประมาณโดยให้อยู่ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกลไกช่วยตัดสินใจในการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณก็ได้ถูกตราข้ึนในปีเดียวกัน

(TippawanLorsuwannarat, 2002 : 3)นอกจากการจัดต้ังสํานักงบประมาณแล้ว สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนๆ ก็ได้ถูกจัดต้ังข้ึนในเวลา

ต่อมา (จรัส สุวรรณมาลา, 2546 : 16) ทั้งนี ้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้

บัญญัติถึงหลักการในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไว้ในมาตรา 8 ซ่ึงได้บัญญัติว่า 

งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภานั้น โดยปกติให้ประกอบด้วย 

1) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญของ

งบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีขอตั้ง 

2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอต้ังงบประมาณ

รายจ่าย 

3) คําอธิบายเก่ียวกับการประมาณการรายรับ 

4) คําชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายท่ีขอต้ัง 

5) รายงานเก่ียวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

6) คําอธิบายเก่ียวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอขอกู้เพิ่มเติม 

 

 ท้ังนี้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการต่างๆ มาตรา 12 แห่ง

พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันได้บัญญัติให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่

ผู้หนึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ มีหน้าท่ีเก่ียวกับงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
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 ในปี พ.ศ. 2523 สํานักงบประมาณได้นําเอาระบบงบประมาณแบบ Planning 

Programming – Budgeting System หรือ PPBS เข้ามาใช้ ตามคําแนะนําของท่ีปรึกษาชาว

สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามการนําระบบงบประมาณแบบ PPBS มาใช้นั้นเป็นการใช้ควบคู่กับ

งบประมาณแบบแสดงรายการ โดยยังเป็นการจัดทํางบประมาณแบบรวมศูนย์ ไม่ยืดหยุ่น และ

บิดเบือน ในปี พ.ศ.2524 ได้มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจในงบประมาณไปยังระดับจังหวัด 

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2541 สํานักงบประมาณได้มีความพยายามท่ีจะปฏิรูประบบงบประมาณโดยมี

เป้าหมายเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย 

(TippawanLorsuwannarat, 2002 : 4) 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่วางหลักให้ประชาชนมีสิทธิได้รับ

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นอกจากนี้ยังวางหลักให้ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารในโครงการท่ีส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งวางหลักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถกําหนดนโยบาย 

บริหารงานบุคคล และวางระบบการเงินการคลังด้วยตนเอง  

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) มีข้อเสนอว่าในการ

จัดสรรงบประมาณสํานักงบประมาณควรเชื่อมโยงแผนพัฒนาให้เข้ากับยุทธศาสตร์ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8ในอํานาจกับหน่วยงานระดับกระทรวง

และกรมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณจัดสรรงบประมาณตาม

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและมีกลไกเพ่ือลดความซํ้าซ้อนรวมทั้งมีระบบติดตามและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540ซ่ึงให้อํานาจกับประชาชนในการติดตาม

สอดส่องแผนงาน โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 

4) สํานักงบประมาณมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนแม่บทปฏิรูประบบ

งบประมาณ 
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5) การกดดันของต่างชาติ ซ่ึงสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางการเศรษฐกิจซ่ึงทําให้รัฐบาล

ต้องขอกู้เงินจากธนาคารโลก (Worldbank) ซ่ึงส่งผลให้ไทยต้องมีระบบงบประมาณที่

ทันสมัยและมีการทบทวนรายจ่ายสาธารณะ(Budget Modernization Management 

and Public Expenditure Review) สํานักงบประมาณจึงได้จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา

แนวทางในการพัฒนาระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทงบประมาณ 

ประเทศไทยได้เริ่มต้นใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในปี พ.ศ.2540 โดยในระยะแรกได้

เริ่มต้นโครงการนําร่องใน 2 หน่วยงาน ก่อนที่จะขยายไปทุกหน่วยงานในปี พ.ศ.2544 เพ่ือแก้ปัญหา

งบประมาณท่ีเป็นไปแบบแยกส่วนและมุ่งเน้นท่ีประเด็นปัญหาในท้องถ่ินแทนท่ีจะให้ความสําคัญกับ

ประเด็นและเป้าหมายในระดับชาติ จนได้นํามาสู่การกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และนําไปปรับ

เข้าสู่ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Public Service Agreement หรือ PSAs)  (Rita M. Hilton and 

Philip G. Joyce,  2013 : 493) 

 

2.4 ก้าวข้ามระบบงบประมาณ (Beyond Budgeting) 

 แนวคิดท่ีต้องการก้าวข้ามระบบงบประมาณ เกิดจากสมาชิกท่ีมาจากองค์การต่างๆ 

ต่างเล็งเห็นว่ากระบวนการจัดทํางบประมาณใช้เวลามากและมีความส้ินเปลืองแต่กลับให้ผลตอบแทน

ที่ไม่คุ้มค่า(Player, 2003) ทําให้หน่วยงานต่างๆ ต้องสูญเสียทรัพยากรจํานวนท้ังเวลาและบุคลากร

เพ่ือจัดทํางบประมาณ แต่งบประมาณที่จัดทําไม่สามารถเป็นเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการบริหารงานได้เท่าท่ีควร จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของระบบงบประมาณที่

สามารถใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานรวมท้ังยังไม่

สามารถนําไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณท้ังนี้วงเสวนาโต๊ะกลมเพ่ือก้าวข้าม

ระบบงบประมาณ(Beyond Budgeting Roundtable หรือ BBR)ได้ศึกษาวิจัยและได้ข้อสรุปว่า

องค์การต่างๆ นั้นไม่ได้ต้องการเพียงการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผลเท่านั้น แต่ยังคงต้องการ

การออกแบบองค์การแบบใหม่เพ่ือให้เกิดการถ่ายโอนอํานาจท่ีมีประสิทธิผลไปยังบุคลากรท่ีต้อง
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ติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้รับบริการ ท้ังนี้ในยุคเศรษฐกิจแห่งข้อมูลข่าวสาร สิ่งที่มีความต้องการ

ไม่ใช่เพียงแค่การกระจายอํานาจ (decentralize) เท่านั้น แต่ยังต้องการการจัดการตัวเองอย่างมี

ขอบเขต (autonomy within boundary)อีกด้วย (Hope andFraser, 2000 : 32) 

 แม้ว่างบประมาณนั้นได้ถูกใช้เพื่อควบคุมการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่

ในปัจจุบันยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ อีกท่ีไม่เพียงแต่จะสามารถนํามาใช้ควบคุมการจัดการได้เท่านั้น หากยัง

สามารถเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ  เช่น Balance Scorecard ท้ังนี้เนื่องจาก

การควบคุมด้วยงบประมาณมุ่งเน้นท่ีการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา โดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับ

คุณค่า ในขณะท่ี Balance Scorecard และ Beyond Budgeting ให้ความสนใจกับกลยุทธ์หลักของ

องค์การ(Katarina Ostergren and IngerStensaker, 2009 : 149) การยึดติดกับกรอบวิธีคิดของ

ระบบงบประมาณทําให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งองค์การในระบบราชการ การนําแนวคิด Beyond Budgeting มาเป็นพ้ืนฐานในการควบคุมการ

บริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมายจึงสามารถนํามาปรับใช้ได้กับการบริหารงานของทั้งองค์การภาครัฐ

และเอกชน  

 หลักการของ Beyond Budgeting นําไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Adaptive Process) ซ่ึงได้แก่ (Wildavsky, 1978 : 70) 

1. การกําหนดเป้าหมาย (Target Setting):โดยการหาคู่เทียบเพื่อกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการระยะ

ปานกลาง 

2. การสร้างแรงจูงใจและให้รางวัล (Motivation and Rewards) :รางวัลต้องมีความสัมพันธ์กับคู่

เทียบภายนอก (External Benchmark) และมีประเมินผลด้วย hind-sight reduce gaming 

3. การกระบวนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Process) :กระบวนการอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมใน

ระดับล่างจะช่วยส่งเสริมความทะเยอทะยานและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
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4. การจัดการทรัพยากร (Resource Allocation) :แนวทางทรัพยากรตามความต้องการ 

(Resource-on-demand approach) จะช่วยลดความสิ้นเปลือง 

5.การประสานงาน (Coordination) :แนวทางหนึ่งทีม (One Team approach) จะช่วยส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม 

6. การประเมินและการควบคุม (Measurement and Control) :ข้อมูลที่รวดเร็วและเปิดกว้างจะ

เน้นที่การเรียนรู้และส่งเสริมพฤติกรรมด้านจริยธรรม 

ตารางท่ี 2.1ตารางสรุปข้อแตกต่างที่สําคัญของการจัดการงบประมาณแบบด้ังเดิม 

(Traditional Budgeting Management Model) และตัวแบบการจัดการท่ีก้าวข้ามงบประมาณ 

(Beyond Budgeting Management Model) 

     

 ตัวแบบการจัดการงบประมาณ

แบบดั้งเดิม 

ตัวแบบการจัดการแบบก้าว

ข้ามงบประมาณ 

เป้าหมายและรางวัล เป้าหมายส่วนเพ่ิม 

สิ่งจูงใจท่ีถูกกําหนดตายตัว 

เ ป้ า ห ม า ย ที่ ส า ม า ร ถ ข ย า ย

ออกไป 

เป้าหมายและรางวัลที่สัมพันธ์

กัน 

การวางแผนและควบคุม แ ผ น ป ร ะ จํ า ปี ท่ี ถู ก กํ า ห น ด

ตายตัว 

การควบคุมที่หลากหลาย 

การวางแผนอย่างต่อเนื่อง 

ตัว ชี้ วั ดและกา รคาด คะเนที่

สามารถปรับเปลี่ยนได ้

ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ก า ร

ประสานงาน 

การจัดสรรทรัพยากรไปก่อน 

ประสานงานโดยส่วนกลาง 

จัดสรรงบประมาณตามท่ีร้องขอ 

ประสานงานแบบมีพลวัตร 
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 ตัวแบบการจัดการงบประมาณ

แบบดั้งเดิม 

ตัวแบบการจัดการแบบก้าว

ข้ามงบประมาณ 

วัฒนธรรมองค์การ การควบคุมแบบรวมศูนย ์

เพ่ือให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม

เป้าหมายโดยหน่วยปฏิบัติ 

เน้นที่การเพิ่มมูลค่า 

ที่มา: ดัดแปลงจาก main differences between the traditional and the new beyond 

budgeting model as outlined by Jeremy 

Hopehttp://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/KFKB/Wiki%20Pages/Beyond%20Budgeting

.aspx 

 

ตัวแบบการจัดการที่ก้าวข้ามงบประมาณเป็นการจัดการที่เน้นการกําหนดเป้าหมายและ

พัฒนาตัวชี้วัดที่จะบรรลุโดยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรม 

รวมท้ังเปลี่ยนการควบคุมจากท่ีส่วนกลางมาเป็นการควบคุมที่ส่วนงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของกระบวนการงบประมาณที่ดีซ่ึงจะต้องประกอบด้วย

องค์ประกอบที่สําคัญซ่ึงได้แก่ (Government Finance Officers Association อ้างถึงใน 

DumitrescuandDogaru: 2014, 132) 

1) วิสัยทัศน์ในระยะยาว 

2) สร้างความเชื่อมโยงเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายขององค์การ 

3) มุ่งเน้นการตัดสินใจงบประมาณไปที่ผลลัพธ ์

4) สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการส่ือสารที่มีประสิทธิผลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

5) สร้างแรงจูงใจให้แก่การจัดการภาครัฐและบุคลากรภาครัฐ 

แนวคิดก้าวข้ามระบบงบประมาณนั้นเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐ

สมัยใหม่ (New Public Management) ซ่ึงนอกจากจะมีท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
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สังคม การเมือง และเทคโนโลยแีล้ว ปัญหาทางเศรษฐกิจและการคลังที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ เผชิญ

ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้องมีการปรับตัวในการบริหารงานภาครัฐ(United Nation Research 

Institute for Social Development, 2014)ทําให้แนวคิดต่างๆ ที่ถูกใช้ในการบริหารงานของ

เอกชน ได้ถูกนํามาปรับใช้ในการบริหารงานภาครัฐ นับตั้งแต่แนวคิด Management by Objective 

(MBO)มาจน Balance Scorecard เป็นต้นแนวคิดต่างๆ นี้สามารถเป็นฐานเพ่ือนําไปปรับรูปแบบ

และวิธีการในการทํางานเพื่อมุ่งเน้นผลงานได้เช่นเดียวกัน 

2.5 องค์การแบบเครือข่าย (Network Organization) 

 เดิมทีเดียวนั้นองค์การต่างๆ ในระบบราชการหรือแม้แต่ในภาคเอกชนจะมีการ

บริหารงานขององค์การแต่ละแห่งเป็นอิสระต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนอ่ืนๆ  ก็เป็นเพียง

ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ในลักษณะชั่วคราว ทําให้ในการดําเนินภารกิจของส่วนงานต่างๆ 

แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ นั้นจะมีเป้าประสงค์ร่วมกันแต่ก็ขาดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน

องค์ประกอบต่างๆ ขององค์การถือเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การในลักษณะของ

เครือข่าย 

 Tapscottและ Castonได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์การแบบด้ังเดิมท่ีมี

สายการบังคับบัญชากับองค์การแบบเครือข่ายซ่ึงได้สรุปไว้ในตารางท่ี 2.1 ซ่ึงคุณลักษณะหรือมิติที่

แตกต่างกันนั้นจะทําให้เข้าใจถึงความต่างทั้งในระดับของการปฏิบัติและการมุ่งสู่เป้าหมายของ

องค์การท้ังสองแบบ 

ทั้งนี้คุณลักษณะท่ีสําคัญที่ทําให้องค์การแบบดั้งเดิมกับองค์การแบบเครือข่ายมีความแตกต่างกันนั้น 

ได้แก่  

1) โครงสร้าง (structure) องค์การแบบดั้งเดิมจะเน้นลําดับสายการบังคับบัญชา (hierarchy) 

ในขณะท่ีองค์การแบบเครือข่ายจะมีลักษณะเป็นเครือข่าย(networked)คือมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
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2) ขอบข่าย (scope)องค์การแบบดั้งเดิมจะเป็นองค์การแบบปิด(closed) และมุ่งเน้นแค่ภายใน

องค์การ(internal) แต่องค์การแบบเครือข่ายจะเป็นองค์การแบบเปิด(opened) และมุ่งเน้นภายนอก

องค์การ(external) 

3) การมุ่งเน้นไปที่ทรัพยากร (resource focus) องค์การแบบดั้งเดิมจะให้ความสําคัญกับเงินทุน 

(capital) แต่องค์การแบบเครือข่ายจะให้ความสนใจกับคน(human) ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญของ

องค์การ รวมท้ังให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสาร(information) 

4) สถานะ (state)องค์การแบบดั้งเดิมจะมีสถานะคงที่(static) มีการเปลี่ยนแปลงน้อย แต่องค์การ

แบบเครือข่ายจะมีพลวัตร (dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

5) การมุ่งเน้นไปท่ีบุคลากร (personnel focus)องค์การแบบด้ังเดิมจะให้ความสําคัญกับผู้ดํารง

ตําแหน่งผู้จัดการ(manager) หรือผู้บริหาร แต่องค์การแบบเครือข่ายให้ความสําคัญกับผู้นํา(leader) 

6) ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก (key drivers)องค์การแบบดั้งเดิมใช้รางวัลและการลงโทษ(reward and 

punishment) เป็นเครื่องมือในการจูงใจบุคลากร แต่องค์การแบบเครือข่ายใช้การยอมรับร่วมกัน

(commitment) ซ่ึงเป็นข้อผูกพันทางใจ 

7) การสั่งการ(direction)องค์การแบบเดิมนั้นเน้นการสั่งการแต่องค์การแบบเครือข่ายให้ความสําคัญ

กับการควบคุมตนเองของแต่ละส่วนงาน 

8) หลักเกณฑ์สําคัญในการดําเนินการ (basis of action)องค์การแบบดั้งเดิมจะใช้วิธีการควบคุมโดย

ผู้มีอํานาจในขณะท่ีองค์การแบบเครือข่ายจะกระจายอํานาจและมอบอํานาจลงไป 

9) เครื่องจูงใจให้กับแต่ละบุคคล (individual motivation)องค์การแบบเดิมนั้นผู้ปฏิบัติจะพยายาม

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา แต่องค์การแบบเครือข่ายทุกคนในองค์การ

จะมุ่งไปท่ีเป้าหมายของทีม 
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10) การเรียนรู้ (learning)ในองค์การแบบเดิมบุคลากรแต่ละคนจะมีทักษะเฉพาะด้าน แต่องค์การ

แบบเครือข่ายบุคลากรจะต้องมีทักษะและขีดความสามารถท่ีหลากหลาย 

11) หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน (basis for compensation) สําหรับองค์การแบบเดิมจะจ่าย

ค่าตอบแทนตามตําแหน่งหรือระดับของบุคลากร ในขณะท่ีองค์การแบบเครือข่ายจะพิจารณา

ค่าตอบแทนตามระดับความสําเร็จของงาน 

12) ความสัมพันธ์ (relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรขององค์การแบบเดิมจะเป็นการ

แข่งขันกัน แตสํ่าหรับองค์การแบบเครือข่ายนั้น บุคลากรจะมีการประสานงานและร่วมมือระหว่างกัน 

13) ทัศนคติของบุคลากร(employee attitude) ในองค์การแบบเดิมนั้นบุคลากรจะรู้สึกว่างานแต่ละ

ส่วนแยกออกจากกัน ทําให้ทุกคนมุ่งที่ประโยชน์ของส่วนงานขาดการมองแบบองค์รวมและมุ่งที่

เป้าหมายร่วมขององค์การ ซ่ึงแตกต่างจากองค์การแบบเครือข่าย 

14) เง่ือนไขบังคับท่ีสําคัญ (dominant requirements) องค์การแบบด้ังเดิมเชื่อว่าความสําเร็จของ

องค์การอยู่ที่การจัดการท่ีดี ต่างกับองค์การแบบเครือข่ายที่เชื่อว่าความสําเร็จเกิดข้ึนจากภาวะผู้นําที่

บุคลากรมี 
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ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์การแบบดั้งเดิมกับองค์การแบบ

เครือข่าย 

มิต/ิคุณลักษณะ องค์การแบบดั้งเดิม องค์การแบบเครือข่าย 

โครงสร้าง มีสายการบังคับบัญชา เครือข่าย 

ขอบข่าย ภายใน/ระบบปิด ภายนอก/ระบบเปิด 

การมุ่งเน้นท่ีทรัพยากร ทุนท่ีเปน็ตัวเงิน ทรัพยากรมนุษย์/ข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน รางวัล/การลงโทษ การยอมรับผูกพัน/พันธะสัญญา 

การส่ังการ การส่ังการจากฝ่ายบริหาร การจัดการตนเอง 

การปฏิบัติการ การควบคุม การให้อํานาจ 

แรงจูงใจของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือทําให้หัวหน้างานพอใจ บรรลุเป้าหมายของทีม 

การเรียนรู ้ ทักษะเฉพาะ สมรรถนะที่หลากหลาย 

พื้นฐานการจ่ายค่าตอบแทน ตําแหน่งตามสายการบังคับ

บัญชา 

ความสําเร็จ 

ความสัมพันธ ์ การแข่งชัน ความร่วมมือ 

ทัศนคติของบุคลากร แยกส่วน/สนใจงานของตัวเอง มองภาพใหญ่ขององค์การ 

เง่ือนไขบังคับท่ีสําคัญ การจัดการท่ีดี ภาวะผู้นํา 

 

ที่มา :ดัดแปลงจาก Figure 1.2 Tapscott and Caston, Summary of Traditional Hierarchical 

versus the Network Organizations Source: Don Tapscott and Art Caston, Paradigm 

Shift, McGraw-Hill, New York, 1993, p.11. 

 การบริหารงานแบบเครือข่ายขององค์การภาครัฐพัฒนามาจากแนวคิดการบริหารภาครัฐที่ได้

ทบทวนตนเองไปสู่การพัฒนาการบริหารงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

การบริหารภาครัฐในลักษณะเครือข่าย (Governance Networks)เป็นแนวคิดท่ีได้ถูกพัฒนาจาก
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กรอบแนวคิดเครือข่ายนโยบาย องค์ประกอบของระบบ และทฤษฎีประชาธปิไตย แนวคิดเครือข่าย

นโยบายเป็นแนวท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสหองค์การ (Inter-organizational 

Theoryเครือข่ายนโยบายได้แสดงถึงการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซ่ึงนําไปสู่การสร้าง

ความสัมพันธ์ที่แน่นอนระหว่างตัวแสดงแต่ละฝ่าย รวมท้ังการประสานงานเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน

ของทุกPaul A. Sabatier (2007),129ผู้มีบทบาทแต่ละฝ่ายจะต้องพ่ึงพาซ่ึงกันและกันเนื่องจากใน

การบรรลุเป้าประสงค์นั้นแต่ละฝ่ายจะต้องอาศัยทรัพยากรของอีกฝ่ายหนึ่ง การประสานงานใน

แนวนอนคือการจัดการตัวเองระหว่างผู้มีบทบาทท้ังภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงเข้ามาเก่ียวข้องในการ

เจราจาต่อรองและแก้ปัญหา ในมุมมองนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่เผชิญหน้ากับตลาดหรือโครงสร้าง

ตามลําดับชัน้ แต่ยังคงเผชิญหน้ากับเครือข่าย โดยท่ีเครือข่ายจะมีการจัดการตัวเอง และต่อต้านการ

ควบคุมและกําหนดทิศทางโดย 

 

2.6 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)  

 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร มี

การกระจายอํานาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระหว่างประชาชนให้เท่าเทียม

กัน อํานาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ นั้น จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน มีการเพ่ิมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีความยืดหยุ่นได้ กล่าวคือ มี

โครงสร้างการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และคํานึงถึงความต้องการทรัพยากรของ

ผู้มีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  ประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมี

ความรอบคอบและสอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่งข้ึนแล้ว ยังเป็นการ

ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส (transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน (responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของ
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ประชาชนได้ (accountability) อีกด้วย ซ่ึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนอีกดว้ย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548 :25) 

ประชาธิปไตยหมายถึงต้องมีอํานาจ ส่วนใหญ่เป็นของราษฎร แล้วราษฎรส่วนใหญ่ต้องมี

อํานาจมากข้ึนแล้ว เราต้องเรียนรู้จากชาวบ้าน เพราะประชาธิปไตยอยู่กับคนข้างล่าง และคนข้างล่าง

เขาจะเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ แต่เราหาว่าเขาโง่ หาว่าเขาบัดซบ ทําไมเขาถึงมี

ประชาธิปไตย เพราะคนข้างล่างเขาอยู่ติดกับวัด พระสอนคนข้างล่างให้เป็นประชาธิปไตย เขา

ต้องการอยู่กับดินกับน้ํา เขาหากินข้างล่างและช่วยตัวเองได้ เขามีหมอนวด หมอยา มีสารพัด พวกนี้

เขาดี เพราะไม่ได้เข้าโรงเรียน ไม่ได้ถูกล้างสมอง เขานับถือปู่ย่าตายาย เขานับถือประเพณีด้ังเดิมท่ี

เรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงในประเทศไทยแข็งแกร่งมาก ถ้าเรานํากระบวนการเหล่านีร้วมพลัง

แบบสันติวธิี ทําอย่างคนข้างล่าง เพราะคนข้างล่างเขาไม่มีอํานาจ ไม่มีเงิน เหมือนที่อาจารย์ปรีดีทํา 

ก่อตั้งธรรมศาสตร์เพื่อให้คนข้างล่างได้มีบทบาท คนข้างล่างสําคัญมาก ดังนั้น เราตอ้งให้ความสําคัญ

กับคนกลุ่มนี้ ทําให้ชาวนาลมืตาอ้าปากได้ มีศักด์ิศรีไม่แพ้ข้าราชการ ทางออกของประชาธิปไตยมัน

อยู่ตรงนี ้(สุลักษณ์ ศิวลักษณ์:2557.285-287) 

ประเทศที่ประสบความสําเรจ็กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้มีแค่ 30% เท่า

นั้นเอง และปรากฏว่าสิ่งที่เหมือนกันหมดคือ ประเทศเหล่านี้ทุกประเทศล้วนแต่มีการศึกษาเพ่ือสร้าง

พลเมืองหรือ Civic Education ทั้งสิ้น ในทางกลับกัน ประเทศอีก 70% คือประเทศท่ีล้มเหลวไปเลย

กับประเทศที่ลุ่มๆ ดอนๆ อย่างไทยก็เป็นพวกลุ่มๆ ดอนๆ ดีบ้าง ร้ายบ้าง ก็มีปัจจยัที่เหมือนกันหมด 

คือไม่มีการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ขณะนี้เป็นท่ีประจักษ์ชัดแล้วว่าความสําเร็จของประชาธิปไตยนั้น

ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องมีระบบการเมืองท่ีดี หรือมีรัฐธรรมนูญที่ดี แต่ต้องมีการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองด้วย 

ถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยประสบความสําเร็จ ประชาธปิไตยต้องกลายเป็นวิถีชีวิตของเจ้าของ

ประเทศ ถ้าหากไม่ฝึกให้เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ฝึกให้ยอมรับความแตกต่าง และไม่ใช้กติกาในการตัดสิน

ปัญหา ประชาธิปไตยก็ไร้ความหมาย สุดท้ายก็จะฆ่ากัน (ปริญญา เทวนฤมิตรกุล.2557 : 237-239) 
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แผนภาพท่ี 2.2 : ภาพแสดงระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ที่มา : คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียมและคณะ อ้างถึงใน บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล 

(2548).ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม.กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 
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 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังท่ีแสดงในแผนภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วน

ร่วมในระดับที่ตํ่าที่สุดจนถึงระดับที่สูงท่ีสุด คือ การให้ข้อมูล การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 

การปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติและตรวจสอบ และการควบคุมโดยประชาชน 

ขณะที่แผนภาพท่ี 2.3ได้แสดงถึงการเพ่ิมคุณค่าให้กับการตัดสินใจของภาครัฐโดยการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูลซ่ึงเป็นระดับท่ีต่ําสุด ระดับท่ีสูงข้ึนไปคือ

การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ ระดับการปรึกษาหารือ และระดับท่ีสูงที่สุดคือการสร้างฉันทามต ิ

ประชาธิปไตยจะดํารงอยู่ได้ต้องอาศัยการพัฒนาของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ (ทินพันธุ์ นา

คะตะ, 2555 : 217-221) 

ประการแรก การบรูณาการภายในชาติ หรือการสร้างชาติ เป็นปัจจัยเบื้องต้นสําหรบัการพัฒนา

ประชาธิปไตย กลา่วคือ สังคมจะต้องมีความม่ันคง มีความเห็นร่วมกันระหว่างกลุ่มคนภายในชาติ 

โดยเฉพาะในเรื่องความรักชาติ หน้าที่พลเมือง และการสร้างสถาบันต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันระหว่างประเทศได้ ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ได้แก่ Ake, Deutsch & Foltz และ Binder 

ประการท่ีสอง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ นับเปน็ปัจจัยสาํคัญที่ทําให้ประชาธิปไตยประสบความสําเร็จ 

ผลงานที่ยืนยันความจรงิข้อนี้ ได้แก่ หนังสือของ Lipset, Coleman, Cutrightและ Organskiเช่น 

Organskiพบว่า ประเทศประชาธิปไตยท้ังหลาย ได้ผ่านข้ันตอนต่างๆ ของการพัฒนามาดังนี้ คือ การ

สร้างชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐสวัสดิการ และรัฐอุดม ส่วน Lipsetพบว่า ประชาธิปไตยจะ

ดํารงอยู่ได้เฉพาะในสังคมท่ีมีคนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินเท่านั้น ในทางตรงข้าม ถ้าคน

ส่วนมากยังยากจนอยู่ ระบบการเมืองของสังคมนั้นก็จะหันไปสู่ระบอบทรราชย์ได้โดยง่าย 

ประการท่ีสาม การพัฒนาทางสังคม นับเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาประชาธปิไตย ผู้ท่ียืนยันถึง

ความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งนี้ ก็เช่น Lipsetกับ Cutrightเป็นต้น ท้ังสองคนนี้เน้นเรือ่ง การพัฒนาทาง

การศึกษา กับการขยายตัวของเมือง ส่วน Lerner เน้นการพัฒนาของระบบการติดต่อสื่อสารทาง
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การเมือง การวมกลุ่ม การมีส่วนรว่มทางการเมือง โดยมี Weiner อีกผู้หนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้ ส่วน Riggs 

กับ Almond & Powell เนน้เรื่องการแบ่งหน้าท่ีกันทําระหว่างสถาบันต่างๆ ของสังคม รวมท้ัง

บทบาท โครงสร้าง และระบบย่อยของมันด้วย ประชาธิปไตยจะดํารงอยู่ได้จะต้องมีความเคล่ือนไหว

ทางสังคม (social mobility) กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ประการท่ีส่ี ประชาธปิไตยจะดํารงอยู่ได้ย่อมข้ึนกับการพัฒนาของสถาบันทางการเมือง ได้แก่ การ

พัฒนาองค์กรและการปฏิบติัตามระเบียบปฏิบัติทางการเมืองที่สําคัญๆ ซ่ึงได้แก่ การพัฒนาของ

สถาบันทางการเมืองท่ีเปน็ทางการ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝ่ายตุลาการ รวมท้ังสถาบัน

ทางการเมืองท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง การสรรหาผู้นาํทาง

การเมืองและการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง กับการพัฒนาของระบบการติดต่อสื่อสารทาง

การเมือง ตลอดจนการพัฒนาทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

ประการท่ีห้า ประชาธปิไตย จะดํารงอยู่ได้ย่อมข้ึนกับความสามารถของระบบการเมือง 4 อย่าง

ด้วยกัน ได้แก่ ความสามารถในการจัดระเบียบให้แก่สังคม การระดมทรัพยากรมาใช้ การกระจาย

ทรัพยากรอย่างท่ัวถึง และการสนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

ประการท่ีหก ประชาธิปไตย ต้องอาศัยการพัฒนาของระบบการบรหิารในการรักษากฎหมายและ

ความสงบเรียบร้อยของสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีเหตุผลและมี

ความเป็นกลาง 

ประการท่ีเจด็ ประชาธิปไตย ข้ึนอยู่กับการพัฒนาทางกฎหมาย เช่นการมีรัฐธรรมนญู ซ่ึงกําหนด

หลกัเกณฑ์สําคัญๆ ในการปกครอง การป้องกันสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล การคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน

ภายใต้กฎหมาย มีการเลือกตั้งเป็นครั้งคราว และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของสถาบันทางการเมืองต่างๆ 

รวมทั้งการมีระบบกฎหมายที่ทันสมัย เป็นต้น 

ประการสุดท้าย แต่สําคัญที่สุด ก็คือ ประชาธิปไตยจะดํารงอยู่ได้ก็ต่อเม่ือสมาชิกในสังคมมีวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เพราะถึงท่ีสุดแล้ว ทุกสิ่งย่อมข้ึนอยู่กับคนเรานั่นเอง ความเชื่อ 
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ค่านิยม ทัศนคติ หรือความคิดเห็นของคนเรา เป็นสิ่งกําหนดพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในทุกๆ ด้าน 

หากคนส่วนใหญ่ในสังคมไมมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธปิไตยระบอบการปกครองดังกล่าว

ย่อมอยู่ไม่ได้ นอกจากนี้แล้วการมีวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าว ยังรวมถึงการมีความคิดอ่านที่มี

เหตุผล รู้จักวิเคราะห ์วิจารณ์ และมองโลกตามความเป็นจริงอีกด้วย 

 

2.7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ท่ีผ่านมานั้นการเมืองมักถูกจํากัดอยู่เพียงท่ีระบบรัฐสภาทําให้ความต้องการท่ีแท้จริงของ

ประชาชนไม่ได้รับการตอบสนอง นอกจากนั้นกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในรัฐสภาก็ไม่สามารถ

ทํางานได้เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือรัฐบาลกุมเสียงเบ็ดเสร็จในสภาผู้แทนราษฎร เม่ือการเมืองใน

ระบบมีปัญหา ท้ังเรื่องเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของประชาชน และการทุจริตในการบริหารงาน ทําให้

การเมืองภาคพลเมืองได้รับความคาดหวังว่าจะมีส่วนในการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้การทํางานของ

ภาคการเมืองเป็นไปเพ่ือประโยชน์และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน ซ่ึงรูปแบบ

การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมากข้ึนนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันบทบาทการตัดสินใจในนโยบาย

ต่างๆ ซ่ึงอยู่ท่ีภาครัฐ โดยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือการปกครองท่ีประชาชนมีสิทธิที่

จะเลือกผู้นํามาบริหาร ซ่ึงในทางทฤษฎีแล้วนักการเมืองท่ีได้รับการเลือกต้ังจะทําหน้าท่ีตัดสินใจและ

กํากับดูแลเพ่ือให้ข้าราชการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันเม่ือบริบททางสังคมเปลี่ยนไป 

ทําให้ฝ่ายบริหารต้องขยายขนาดและขอบข่ายในการตัดสินใจออกไป ซ่ึงการตัดสินใจต่างๆ นั้นล้วน

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน (Creighton, 2005 : 14)เช่นกันทําให้ประชาชนเริ่มหันมา

สนใจต่อกระบวนการตัดสินใจของนักการเมืองมากข้ึนซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสําคัญของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน ท้ังนี้ ในการส่งเสริมให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ส่ิง

สําคัญคือจะต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดข้ึน Gabriel A. Almond 

และ Sidney Verbaได้เคยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมพลเมือง (civic culture) และ

ความเป็นประชาธิปไตย สรุปได้ว่าความเป็นประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนได้นั้นต้องอาศัยวัฒนธรรม
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พลเมือง (Almond &Verbaอ้างถึงใน สิริพรรณ นกสวน สวัสด,ี 2550 : 174) แม้ว่าการตัดสินใจ

ภายใต้อํานาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลจะเป็นการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่การตัดสินใจโดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการตัดสินใจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ได้สูงสุด ดังท่ี Creighton ได้อธิบายได้ว่าการเปิดโอกาสให้สาธารณะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นจะ

เกิดประโยชน์หลายประการ (Creighton, 2005 : 18-19) ได้แก่ 

1) ปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ (Improved quality of decisions) การมีส่วน

ร่วมของสาธารณะมักจะช่วยให้วัตถุประสงค์และเง่ือนไขข้อกําหนดต่างๆ ของโครงการมีความชัดเจน 

โดยสาธารณะอาจมีส่วนผลักดันให้เกิดการทบทวนถึงฐานคติที่อยู่เบื้องหลัง รวมท้ังนําเสนอทางเลือก

ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังอาจให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงแนวทางในการนําเอาผลการตัดสินใจไปสู่การ

ปฏิบัติอีกด้วย 

2) ลดต้นทุนและระยะเวลาท่ีจะเสียไป (Minimizing cost and delay) แม้ว่าการ

ให้สาธารณะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจะทําให้ต้องใช้เวลาเพ่ิมมากข้ึน แต่ในข้ันตอนของการ

ปฏิบัติภายหลังการตัดสินใจจะง่ายข้ึน 

3) การสร้างฉันทานุมัติ (Consensus Building) การสร้างการมีส่วนร่วมจะทําให้

เกิดข้อตกลงร่วมกันในระยะยาว ซ่ึงเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายอันจะทําให้ลดความขัดแย้ง

ในทางการเมืองลง และทําให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ 

4) การหลีกเลี่ยงการเผชิญกับกรณีท่ีเลวร้ายที่สุด (Avoiding worst-case 

confrontations) การมีส่วนร่วมของสาธารณะช่วยสร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถแสดงออกถึงความ

ต้องการและความห่วงใยโดยที่ไม่ได้เป็นการสร้างศัตรู การสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจะ

ช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง 
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5) รักษาความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม (Maintaining credibility and 

legitimacy) กระบวนการตัดสินใจท่ีเปิดเผยและเปิดให้สาธารณะมีส่วนร่วมจะช่วยสาธารณชนได้

รับทราบเหตุผลท่ีอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ 

6) ความคาดหวังต่อความสนใจและทัศนคติของสาธารณะ (Anticipating public 

concerns and attitudes) บุคลากรขององค์การที่มีส่วนในกระบวนการมีส่วนร่วมจะตระหนักถึง

ความสนใจและทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินโครงการ 

7) การพัฒนาประชาสังคม (Developing civil society) ผลประโยชน์อีกประการ

คือเป็นการให้การศึกษาแก่สาธารณะ ผู้เข้าร่วมในกระบวนการไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้เก่ียวกับ

ประเด็นปัญหาท่ีตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ถึงกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ การมีส่วนร่วม

ของสาธารณะจึงมีส่วนสําคัญต่อการสร้างผู้นํารุ่นใหม่  เพราะเขาจะได้เรียนรู้ถึงวิธีในการโน้มน้าว 

วิธีการในการประสานความร่วมมือ นอกจากนี้ยังทําให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุ

ประสิทธิผล 

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นพลเมืองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในข้ันตอนต่างๆ 

Creighton  ( 2005 :9) ได้อธิบายว่ารัฐสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ได้ตลอดท้ังกระบวนการ ตั้งแต่ 1) การให้ข้อมูลแก่สาธารณะ 2) การรับฟังสาธารณะ 3) การมีส่วน

ร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 4) การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน 

อย่างไรก็ตามระบอบประชาธิปไตยด้ังเดิมในนครรัฐเอเธนส์นั้นคือการปกครองโดยประชาชน 

โดยท่ีประชาชนในความหมายอย่างแคบคือพลเมืองเพศชาย ท้ังนี้ประชาธิปไตยไม่ใช่วิถีทางในการ

บริหารไม่ว่าจะโดยคนส่วนใหญ่หรือไม่ แต่คือวิถีทางเพ่ือกําหนดว่าใครคือผู้บริหาร และจะบริหารเพ่ือ

ไปสู่เป้าหมายอะไร  ท้ังนี้หลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย (Mayo, 1977 : 

58-71) 

1) อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนจึงมีอํานาจท้ังในการเลือกและควบคุมผู้แทน 
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รับฟังสาธารณะ 
มีส่วนในการ

แก้ปัญหา 
พัฒนาขอ้ตกลง

ร่วมกัน 
ใหข้อ้มลูตอ่สาธารณะ 

2) หลักความเสมอภาคทางการเมืองโดยพลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งและหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน 

3) เสรีภาพทางการเมือง ได้แก่ การใช้สิทธิเลือกต้ังโดยเสรี รวมไปถึงเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น การชุมนุม และการรวมกลุ่มกัน 

4) หลักเสียงข้างมากโดยการตัดสินใจต่างๆ จะยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก 

 

แผนภาพท่ี 2.3 : อนุกรมการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

ที่มา: “The Public Participation Handbook : making better dicision through citizen 

involvement”, by James L.  Creighton, 2005, ed., CA : Jossey-Bass. 

 

2.8 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทย 

 ที่ผ่านมาคนไทยจํานวนไม่น้อยมักมีความเข้าใจว่าประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งเป็นส่ิง

เดียวกัน ทําให้เม่ือประชาชนได้มีโอกาสไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งแล้ว จึงไม่ได้สนใจที่จะติดตาม 

ตรวจสอบ หรือมีส่วนร่วมต่างๆ ในกระบวนการทางการเมือง  
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 การมีส่วนร่วมนอกเหนือจากการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ

เสนอความต้องการ ร่วมคิดร่วมวางแผน ตรวจสอบการทํางานของรัฐ ไปจนถึงการเรียกร้องให้มีการ

เปลี่ยนแปลง ยกเลิกนโยบาย หรือเรียกร้องให้เปล่ียนแปลงผู้นําทางการเมือง สําหรับในประเทศไทย

การชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ ได้เคยเกิดข้ึนตัง้แต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม 2519 ซ่ึงการชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์เดือนตุลาคมเกิดข้ึนเพ่ือต่อต้านเผด็จการทหาร 

จนกระท่ังภายหลังการรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 ซ่ึงพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ กับคณะยึด

อํานาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แลว้แตง่ตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี  

สาเหตุมาจากมีความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับรัฐบาล จนถึงข้ันจะมีการปลดผู้นํากองทัพข้ึนมา 

รวมทั้งมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงของบรรดารัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง (ทินพันธุ ์นาคะตะ, 2555 : 179-

180)  อย่างไรก็ตามภายหลังการรัฐประหารพลเอกสุจินดา คราประยูร กลับคําพูดข้ึนรับตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี จึงได้เกิดการชุมนุมทางการเมืองของคนทํางานและนักธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2535 

ซ่ึงต่อมาถูกเรียกว่าเป็นม็อบมือถือ หลังจากนั้นบทบาททางการเมืองของภาคประชาชนก็จํากัดอยู่ที่

การไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง จนกระท่ังมีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญท่ีเรียกกันว่า รฐัธรรมนญูฉบับประชาชน 

คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงผ่านการลงประชามติจากประชาชน โดยไดมี้

บทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนรว่มทางการเมืองไว้หลายประการ

ด้วยกัน ดังนี ้

- มาตรา 46 สิทธชิุมชนในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  

- มาตรา 56 สิทธบิุคคลในการมีส่วนรว่มบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ

- มาตรา 59 สิทธิในการมีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลและมีส่วนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 

- มาตรา 60 สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของรัฐ 

- มาตรา 105 สิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
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- มาตรา 107 และมาตรา 125 สิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง 

- มาตรา 170 สิทธิการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

- มาตรา 214 สิทธิ การออกเสียงประชามติ  

- มาตรา 286 สิทธิการเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

- มาตรา 287 สิทธิการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน  

- มาตรา 304 สิทธิการเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับรองสิทธิของประชาชนในการมีส่วนรว่มทางการเมืองหลายประการ

อันจะนําไปสูก่ารปฏิรูปการเมืองให้เป็นการเมืองแบบมีส่วนรว่ม (participative politics) ทั้งการมี

ส่วนรว่มในการถอดถอนนักการเมือง (recall) การมีส่วนริเริ่มเสนอแนะ (initiatives) การประชา

พิจารณ์ (public hearings) และการแสดงประชามติ (referendum) ด้วยการนําหลักการดังกล่าวมา

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ตามการเมืองไทยแบบประชาธิปไตยของไทยยังวนเวียนเข้าสู่วงจรอุบาทว์คือเป็น

ประชาธิปไตยแบบเคล่ือนตัวได้สลับหยุดนิ่ง จนกระท่ังภายหลังรัฐประหารเม่ือปี พ.ศ.2549  “การ

พัฒนาทางการเมือง” จึงได้กลายเป็นคําท่ีถูกใช้แพร่หลายมากข้ึนภายหลัง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ว่า “รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนา

การเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 

และพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550)   ท้ังนี้การพัฒนา

ประชาธิปไตยนั้นไม่สามารถสําเร็จผลได้เลยหากปราศจากซ่ึงการพัฒนาทางการเมืองภาคพลเมือง 

เนื่องจากทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นเครื่องบ่งชี้ระดับการพัฒนาทางการเมือง โดย

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงประกอบด้วย 30 หัวข้อ ซ่ึง

หลักการท่ีสําคัญได้แก่ สิทธิในชีวิต อิสรภาพ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคล เสรีภาพทาง
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ความคิด ความเชื่อและการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และการ

ชุมนุม (Kingsbury, 2007 :89-90) 

ทั้งนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยนั้น หากย้อนไปศึกษาถึงท่ีมาและรูปแบบการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 อาจสรุปได้ดังนี ้(สุจิต บุญบงการ, 2531 : 45-51) 

1) การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงมีข้ึนครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ.2475  

2) ช่วงปี พ.ศ.2516-2519 ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง มีการจัดตั้งพรรคการเมือง

และกลุ่มต่างๆ ที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองอย่างกว้างขวาง มีกิจกรรมทางการเมือง การ

อภิปราย การต่ืนตัวทางการเมืองไม่ได้จํากัดวงอยู่แต่เฉพาะประชาชนในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่

ยังขยายออกไปถึงชาวนาชาวไร่ในต่างจังหวัดด้วย โดยองค์การท่ีมีบทบาทในการปลุกเร้า

ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนได้แก่ องค์การของนิสิตนักศึกษา เช่น ศูนย์กลางนิสิต

นักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

3) ผู้ปกครองได้ใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นท่ีมาแห่งความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครอง 

4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักธุรกิจท่ีสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและทางธุรกิจกับบรรดา

ผู้นําทหารเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนซ่ึงอาจอยู่ในรูปของ

การเชิญให้มาเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท หรือให้เป็นหุ้นส่วน 

5) การใช้กําลังหรือความรุนแรงทางการเมืองเพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล เช่น การ

รัฐประหาร และการชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้น 

จากผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ล้วนแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุน

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองซ่ึงสามารถสรุปค่านิยมและปัจจัยท่ีไม่ส่งเสริมให้เกิดการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองได้ดังนี ้(สุจิต บุญบงการ, 2531 : 67-71) 
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1) ประชาชนทั่วไปมีความเช่ือว่าการเมืองหรือการบริหารประเทศเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยบาง

กลุ่มเท่านั้น การช่วงชิงอํานาจทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของคนระดับบน เป็นเรื่องของผู้นํา 

ประชาชนทั่วไปไม่เก่ียวข้อง 

2) ประชาชนเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างชัดแจ้งจนเกินไป จนการเมืองเป็น

เรื่องสกปรก คนไทยมักเห็นว่าการเมืองดังเช่นท่ีแสดงออกในการเลือกตั้งก็ดี ในการแก่งแย่ง

ต่อสู้ กันเ พ่ือดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีก็ ดี ล้วนแล้วแต่แฝงไว้ ซ่ึงเรื่องของการแสวงหา

ผลประโยชน์และบรรดานักการเมืองเหล่านี้มักแสวงหาวิธีการต่อสู้เพ่ือเอาชนะกันทุกวิถีทาง

ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 

3) การยอมรับอํานาจนิยม โดยประชาชนยอมรับว่าตนเองไม่มีอํานาจหรือความสามารถทาง

การเมืองแต่อย่างใด แต่บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นข้าราชการนั้นเป็นบุคคล

ที่มีอํานาจ มีอิทธิพล และมีบารมี ประชาชนมักให้ความยําเกรงและเชื่อฟังในอํานาจอย่างไรก็

ตามอิทธิพลของข้าราชการเริ่มลดน้อยลง 

4) หลักสูตรการศึกษาไม่ได้มีการปลูกฝังความเลื่อมใสในลัทธิประชาธิปไตยอย่างเต็มที่  

วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยโดยท่ัวไปรวมท้ังการศึกษาท่ีทําหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม

นั้นไม่ได้สนับสนุนให้คนไทยมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง

กว้างขวาง 

อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีส่วนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้วางหลักให้มีแนวนโยบายด้าน

การมีส่วนร่วมของประชาชน ทําให้รัฐบาลทุกคณะจําต้องดําเนินการตามหลักการดังกล่าวคือ มาตรา 

87 (1) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ (3) 
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ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ใน

รูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน (4) ส่งเสริมให้ประชาชน

มีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือ

ช่วยเหลือการดําเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ

แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ (5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่

ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม(รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) 

อย่างไรก็ตามในการสร้างการเมืองแนวใหม่ หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้น ธีรภัทร์ เสรี

รังสรรค์อธิบายว่าจําต้องมีเง่ือนไขหรือองค์ประกอบที่สําคัญ เพ่ือปฏิรูปวิธีคิดแบบเดิมด้วยการเปิด

พื้นท่ีให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิและทําหน้าท่ีได้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญ ดังนี้ (ธีร

ภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2550 :15) 

1) ประชาชนสามารถหยิบยกประเด็นปัญหา เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา และเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจข้ันสุดท้ายได ้

2) มีการประชุมปรึกษาหารอืแบบหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือจะทําให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไป

ได้ มีการถกเถียงกันจนได้ข้อสรุปที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดข้ึน 

3) เกิดแนวความคิดท่ีแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนต้องการเสนอทัศนะหรือ

มุมมองของตนเอง 

4) มีแนวโน้มว่าการตัดสินใจใดๆ ก็ตามจะมีลักษณะเป็นแบบฉันทานุมัติ (consensus) ที่ทุกคน

มีความเห็นสอดคล้องต้องกันท้ังหมด มากกว่าจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงซ่ึงจะใช้เสียงส่วน

ใหญ่เป็นตัวชี้ขาดในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 
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ปัญหาสําคัญของโครงการประชาธิปไตยในระบบตัวแทนนั้นสืบเนื่องมากจากโครงสร้างหลัก

ไม่สามารถทํางานได้ โดยเฉพาะเม่ือเสียงส่วนใหญ่ในสภามาจากพรรคร่วมรัฐบาล การตรวจสอบโดย

กลไกปกติเช่น การต้ังกระทู้ถาม หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจไม่ทําให้เกิดผลในทางใดทางหนึ่ง 

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเมืองในระบบรัฐสภายังทําได้อย่างจํากัด จึงอาจ

จําเป็นต้องถอยกลับไปสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับที่เล็กท่ีสุดคือหมู่บ้าน ตําบล ข้ึนไป  แนวคิด

ไตรลักษณรัฐ หรือ ไตรภาคของเหตุผลแห่งรัฐ ของชัยอนันต์ สมุทวณิช  ได้พิจารณาที่โครงสร้างและ

กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงรัฐกับสังคม 3 ด้าน หรือ 3 มิติเข้าด้วยกัน โครงสร้างและกิจกรรมของรัฐสามด้าน

นี้ เกิดจากเหตุผลสามด้านของรัฐดังนี้ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2538 : 35-36) 

1) การพัฒนาบ่งบอกถึงเหตุผลหลักด้ังเดิมคือการแสวงหาความสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้มีมากท่ีสุด สําหรับคนจํานวนมากท่ีสุด ลําดับข้ันและวิถีของการพัฒนาจะเป็นอย่างไรนั้น 

ข้ึนอยู่กับประวัติความเป็นมาของแต่ละสังคม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสังคม 

ลักษณะด้านต่างๆ ของสังคม เช่น ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจน

ระบบสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลง การตอบโต้กับการ

เปลี่ยนแปลง  

2) การมีส่วนร่วม ในความหมายนี้ เป็นคํากลางๆ มิได้หมายถึงประชาธิปไตยแบบหนึ่งแบบใด 

หากหมายถึง การมีสิทธิ-หน้าท่ี-มีส่วนร่วมแบบรอบด้าน คือ ท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง 

3) ความมั่นคง เป็นสิ่งที่ใกล้กับสัญชาติญาณของมนุษย์มากท่ีสุด และเป็นเหตุผลด้ังเดิมของรัฐที่

ก่อให้เกิดโครงสร้างท่ีประกอบกิจกรรมอันต่อเนื่องยาวนาน ความม่ันคงจึงเป็นพื้นฐานสําคัญ

ของรัฐและสังคม 

ประชาธิปไตยในความหมายปัจจุบันจึงไม่ใช่ระบอบการปกครองท่ีสนใจบทบาทของ

ประชาชนแต่เพียงการมีส่วนร่วมด้วยการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่คือ
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ประชาธิปไตยภายใต้นิยามประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือ Participatory Democracy  

นอกจากนี้แล้วประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งเป็นรูปแบบใหม่ของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงอยู่ภายใต้

แนวคิดชุมชนจัดการตนเองของพลเมืองท่ีมีความสนใจตรงกันและคนท่ีมีเป้าประสงค์เดียวกันมาร่วม

ทํากิจกรรมด้วยกัน มากกว่าการเปน็พลเมืองที่ได้รับการศึกษาเก่ียวกับหน้าที่พลเมืองหรือการมีความ

ต้องการเสียสละเพื่อส่วนรวม (Barber, 2003 : 117) เม่ือสังคมมีความสลับซับซ้อนข้ึนรวมท้ังการ

พัฒนาได้เข้าไปกระทบต่อชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน ทําให้ประชาชน

จําเป็นต้องลุกข้ึนมามีส่วนร่วมแก้ปัญหาตนเอง เนื่องจากรัฐไม่สามารถจัดการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งข้ึนกับอยู่กับการเมืองภายใต้ความ

ขัดแย้ง สังคมวิทยาของพหุนิยม และการแบ่งแยกระหว่างขอบข่ายการกระทําระหว่างเอกชนกับ

สาธารณะทฤษฎีเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งไม่ได้เหมือนกับแนวคิดการเมืองสมัยก่อนซ่ึงหมายถึง 

วิถีชีวิต (a way of life)  แต่หมายถึงวิถีการดําเนินชีวิต ( a way of living) ซ่ึงอาจตอบโจทย์ท่ีดิวอ้ี 

(John Dewey) เรียกประชาธิปไตยว่าไม่ใช่รูปแบบของชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน (associated life) 

แต่คือ แนวคิดของชีวิตของชุมชน (Barber, 2003 : 117-119) เม่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

วิถีทางท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยท่ียั่งยืน จึงทําให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท้ังส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอิสระ เล็งเห็นความสําคัญและพยายามสนับสนุนให้เกิดการมี

ส่วนร่วมท้ังในการจัดทําแผนของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมเสนอ

ทางออกให้กับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนหรือสังคม และรวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดกลไกการ

ตรวจสอบจากภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ดังนั้นกิจกรรมท่ีถูกกําหนดโดย

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีลงไปในพ้ืนท่ีในหลายครั้งจึงมีรูปแบบและ

กระบวนการท่ีคล้ายคลึงกัน หากสามารถทําให้เกิดการบูรณาการงบประมาณร่วมกันได้จะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทําให้การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

บรรลวุัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
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2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการงบประมาณ 

แผนภาพท่ี 2.4: การพัฒนารูปแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา โดย 

นันทรัตน์ เจริญกุล 

ที่มา : นันทรัตน์ เจริญกุล.(2554).การพัฒนารูปแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา.รายงานวิจัย 
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 งานวิจัยดังกล่าวของนันทรัตน์ เจริญกุลได้นําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ โดยรูปแบบงบประมาณท่ีเหมาะสมคือ

การบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ (Integrated) ซ่ึงเชื่อมโยงผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์ 

(Outcomes) กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน(นันทรัตน์ เจริญกุล, 2554)โดยการบูรณาการดังกล่าว

เป็นการบูรณาการภายในคณะที่เป็นสํานักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณะที่เป็นสํานักวิชาทางด้าน

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  แต่งานวิจัยการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจะมุ่งศึกษา

เพื่อนําไปสู่พัฒนาแนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีอาจมีโครงสร้างการบริหารท่ีต่างกันแต่มีเป้าหมายร่วมในการ

พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 ในขณะท่ีสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการนํา

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และได้พบปัญหาอุปสรรคการนําระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ดังนี้ (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553 : 4/31-41)  

- การวางแผนและจัดทํางบประมาณให้ความสําคัญในการจัดทํางบประมาณเป็นรายปีมากกว่า

การวางแผนระยะยาวหรือระยะปานกลาง 

- การทบทวนผลผลิตสํานักงบประมาณทําได้แค่ในส่วนของการทบทวนโครงสร้างผลผลิต

เท่านั้น 

- เจ้าหน้าท่ีสํานักงบประมาณมีภาระงานมากเกินไปในการประสานเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน

จัดทําคําของบประมาณ 

- แม้ว่าจะมีการกําหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) แต่ยังไม่

ครอบคลุมรายจ่ายทุกประเภท และไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
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- ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดได้อย่างจรงิจัง ในหลายกรณีใช้วิธีการเจราจา

ต่อรองกับส่วนราชการ 

- เจ้าหน้า ท่ีด้านงบประมาณของกระทรวงยังขาดความรู้ความสามารถท่ีจะทําคําขอ

งบประมาณในส่วนท่ีเป็นภารกิจพ้ืนฐานได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การพิจารณาตรวจสอบเพ่ืออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของฝ่ายนิติบัญญัติยังคงให้

ความสําคัญในลักษณะแบบเจาะลึกรายละเอียดเป็นหมวดรายการ (Line-item) 

- ยังไม่มีข้อกําหนดท่ีชัดเจนและรัดกุมเพ่ือบริหารเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะการติดตาม

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

- สํานักงบประมาณได้กําหนดระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้หน่วยงานจัดทํา

รายงาน แผน/ผล  ส่งให้สํานักงบประมาณเป็นรายไตรมาส แต่เจ้าหน้าท่ีสํานักงบประมาณที่

รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงไม่มีเวลาท่ีจะวิเคราะห์เพื่อนํารายงานเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ใน

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าในส่วนของการประเมินความสําเร็จนั้น ยังไม่มีการประเมิน

ความสําเรจ็ในระดับยุทธศาสตร์ ยกเว้นเรื่องท่ีเป็นนโยบายท่ีสําคัญหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมายเป็น

พิเศษ ซ่ึงในส่วนของระดับยุทธศาสตร์ชาตินั้น คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะ

เป็นผู้รับผิดชอบประเมินในระดับมหภาค (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 : 

ภาคผนวก :48) 

นอกจากนี้จากการศึกษาของเอ้ือมพร ตสาริกา และวิโรจน์ อาลี ซ่ึงได้ศึกษาระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (RBB) กับกลไกการทํางานของรัฐท่ีโปร่งใส 
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แผนภาพที่ 2.5: RBB กับกลไกการทํางานของรัฐท่ีโปร่งใส 

 

 

 

ที่มา : เอ้ือมพร ตสาริกา และวิโรจน์ อาลี, 2548, ระบบงบประมาณขององค์กรอิสระ, รายงานวิจัย

เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า. 
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2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก้าวข้ามระบบงบประมาณ 

การศึกษาของ Katarina Ostergrenและ IngerStensaker (2011 :149-181) ในเรื่อง การควบคุม

การจัดการโดยปราศจากงบประมาณ : การศึกษาภาคสนามการก้าวข้ามงบประมาณในภาคปฏิบัติ ได้

มุ่งศึกษาไปท่ีองค์การด้านน้ํามันและพลังงานท่ีมีสายการบังคับบัญชาท่ีหลากหลายโดยมีวัตถุประสงค์

การศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติเม่ือไม่ใช้การควบคุมด้วยงบประมาณ 2) เพ่ือศึกษาความ

คาดหวังต่อระบบการควบคุมแบบใหม่ท่ีจะมีอิทธิพลต่อแนวทางในการดําเนินการ 

ตารางที่ 2.3 ตารางความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างระบบการควบคุมการจัดการโดยใช้และไม่ใช้

ระบบงบประมาณแบบดั้งเดิม 

ความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างระบบการควบคุมการจัดการ 

ด้วยการใช้และไม่ใชร้ะบบงบประมาณแบบดั้งเดิม 

 

 งบประมาณงบประมาณท่ีใช้

ควบคู่กันไป                        

(simultaneous process) 

ก้าวข้ามงบประมาณ                     

Beyond Budgeting     แยก

กระบวนการ                  

(separate processes) 

เป้าหมาย(Target) • เป้าหมายท่ีบรรลุได้ 

(Reachable targets) 

• เป้าหมายที่ขยายออกไป 

(Stretch target) 

การวางแผน (Planning) • เน้นเชิงรับ (Reactive) 

• รายปี (Yearly) 

• มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด 

(Detailed) 

• เน้นเชิงรุก (Proactive) 

• ยื ด ห ยุ่ น /ร า ย ไ ต ร ม า ส

(Flexible/quarterly) 

• สรุปรวม (Aggregated) 



 

 

50 

 

ความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างระบบการควบคุมการจัดการ 

ด้วยการใช้และไม่ใชร้ะบบงบประมาณแบบดั้งเดิม 

 

 งบประมาณงบประมาณท่ีใช้

ควบคู่กันไป                        

(simultaneous process) 

ก้าวข้ามงบประมาณ                     

Beyond Budgeting     แยก

กระบวนการ                  

(separate processes) 

ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร 

(Resource Allocation) 

• คงท่ี (Statically) 

• รายปี (Yearly) 

• มีพลวัตร (Dynamic) 

• มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง 

(Continuously) 

 

 

ความท้าทาย (Challenges) • ความขัดแย้งระหว่างการ

กําหนดเป้าหมายและ

การคาดหมาย (Conflict 

between target 

setting and forecast) 

• ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ส ร ร

ท รั พ ย า ก ร ไ ม่ มี ค ว า ม

ยื ด ห ยุ่ น  (Inflexible 

resource allocation 

process) 

• มุ่งเน้นระยะสั้น (Short 

time focus) 

• ความไม่ชัดเจนในทาง

กฎหมาย 

(Jurisdictional 

ambiguity) 

• ความไม่ชัดเจนในการ

ตั ด สิ น ใ จ  (Decisional 

ambiguity) 
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ความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างระบบการควบคุมการจัดการ 

ด้วยการใช้และไม่ใชร้ะบบงบประมาณแบบดั้งเดิม 

 

 งบประมาณงบประมาณท่ีใช้

ควบคู่กันไป                        

(simultaneous process) 

ก้าวข้ามงบประมาณ                     

Beyond Budgeting     แยก

กระบวนการ                  

(separate processes) 

• มุมมองท่ีผิดพลาดต่อการ

รู้อนาคต (False 

perception of 

knowing the future) 

• กระบวนการท่ีใช้เวลา 

(Time consuming 

process) 

• กระบวนการท่ีแยกกล

ยุ ท ธ์ อ อ ก จ า ก

กระบวนการงบประมาณ 

(De-coupled strategy-

budget process)  

• ล ด ก า ร คิ ด อ ย่ า ง

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Reduce 

creative thinking) 

• ข้ อ มู ล มั ก ไ ม่ ทั น ส มั ย 

• ลดการเชื่อมโยงระหว่าง

ความรับ ผิดชอบ อย่า ง

เ ป็ น ท า ง ก า ร กั บ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

ค ว บ คุ ม  (Undermines 

the link between 

formal responsibility 

and controllability?) 
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ความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างระบบการควบคุมการจัดการ 

ด้วยการใช้และไม่ใชร้ะบบงบประมาณแบบดั้งเดิม 

 

 งบประมาณงบประมาณท่ีใช้

ควบคู่กันไป                        

(simultaneous process) 

ก้าวข้ามงบประมาณ                     

Beyond Budgeting     แยก

กระบวนการ                  

(separate processes) 

(Often obsolete data)  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

(Benefits) 

• กา ร ควบ คุมค่าใ ช้ จ่ า ย

ท้ังหมด (Overall cost 

control) 

• มีแรงจูงใจ (Motivation)  

• มี พ ล วั ต ร แ ล ะ มี ค ว า ม

ยืดหยุ่น (Dynamic and 

flexible) 

• มองภาพรวม (Holistic) 

• ยึ ด ติ ด กั บ ก ล ยุ ท ธ ์

(Tightly coupled with 

strategy) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Katarina Ostergrenและ IngerStensaker  (2011 :149-181) 

 พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษาพื้นท่ีหนึ่งคือบริษัทท่ีมีฐานการผลิตในนอร์เวย์(Oilco) ซ่ึง

ผู้บริหารได้ตัดสินใจยกเลิกการควบคุมการบริหารงานโดยใช้งบประมาณและได้นําระบบการจัดการ

แบบก้าวข้ามระบบงบประมาณ หรือ Beyond Budgeting เข้ามาใช้ บริษัทดังกล่าวมีพนักงานกว่า 

30,000 คนท่ัวโลก โดยทําการศึกษาในพ้ืนที่นําร่องด้วยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบท่ีอยู่ท่ีสํานักงาน

ใหญ่ หลังจากนั้นจึงได้เก็บข้อมูลในระดับส่วนงาน ผลการศึกษาพบว่า Oilcoได้มีการบูรณาการ

กิจกรรมร่วมกันระหว่างกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) และด้านการเงิน (Finance) เข้าด้วยกัน 



 

 

53 

 

ทัง้นี้เป้าหมายของผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ระบบการควบคุมแบบใหม่ได้แก่ 1) แก้ไขข้อขัดแย้ง

ระหว่างการกําหนดเป้าหมายและการพยากรณ์ 2) กระบวนการงบประมาณซ่ึงทําให้เกิดเกม

งบประมาณ (Budgetary Game)ในการจัดสรรทรัพยากร น่าจะไม่มีอีกต่อไป 3) การควบคุมโดย

งบประมาณทําให้เกิดความไม่คล่องตัว โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว (Katarina Ostergrenและ IngerStensaker  (2011 :157) 

 น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  AdelinaDumitrescuแ ล ะ  Tatiana-

CameliaDogaru(2014 :131-135) ได้ศึกษากลไกงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารท้องถ่ิน และ

นําเสนอข้อดีและข้อเสียของกระบวนการงบประมาณในการบริหารภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อสรุปไปสู่

การบูรณาการไปสู่การจัดสรรทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐ   สําหรับกรณีของประเทศโรมาเนีย 

กฎหมายการคลังท้องถ่ินได้มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมยุโรป 

(European Union) ดังนี ้

กลไกแรก (มาตราท่ี 32) คือ กําหนดวิธีแบ่งรายได้ภาษี (ภาษีเงินได้) ตามพื้นท่ีที่จัดเก็บ 

กลไกท่ีสอง (มาตราท่ี 33) คือ กําหนดแนวทางการจัดสรรเพ่ือสร้างสมดุลของเงินโอนเพ่ือเป็น

งบประมาณท้องถ่ิน โดยกลไกนี้มีสองข้ันตอนคือ 1) จากส่วนกลางไปสู่เมือง(เขต)2) จากเมือง(เขต) 

ไปสู่ท้องถ่ิน  

 ท้ังนี้มีหลักเกณฑ์สองประการคือ 1) ความสามารถทางการคลังของแต่ละบุคคลใน

ระดับเมือง โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้จากภาษี 2) พื้นท่ีของเมืองสัดส่วนน้ําหนักร้อยละ 30  

กลไกที่สาม ทําให้สามารถคาดการณ์ได้ และทําให้กระบวนการจัดสรรเพ่ือสร้างสมดุลงบประมาณมี

ความโปร่งใส 

ข้อได้เปรียบและข้อบกพร่องของกลไกงบประมาณ (Dumitrescu andDogaru, 2014 :138-140) 
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 เพ่ือทําลายความจุดอ่อนความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนในทาง

คณิตศาสตร์และการตีความท่ีผิดพลาด 1) จัดทําแผนเพ่ือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึน (scenarios) 2) 

จัดสรรงบประมาณไปตามกิจกรรมโดยลดการให้ความสําคัญต่อตัวเลขของปีที่ผ่านมาประเด็นที่

ค่อนข้างอ่อนไหวคือการโอนงบประมาณจากงบประมาณของรัฐสู่งบประมาณท้องถ่ิน โดยหลักการ

แล้วการใส่งบประมาณไปยังชุมชนท้องถ่ินเพ่ือแก้ปัญหาการขาดดุดลระหว่างรายรับและรายจ่าย ซ่ึง

จะทําให้มีผลต่อการลงทุนภาครัฐในท้องถ่ินเป็นสิ่งที่ทําได้ง่าย  ซ่ึงในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

(subsidizing) ในบางกิจกรรม รายได้ส่วนหนึ่งของท้องถ่ินจะถูกโอนไปยังกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การ

ลงทุนทางการเงิน ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้คือกลยุทธ์ของรัฐบาลท้องถ่ินแตกต่างจากรัฐบาลกลาง ดัง

ตัวอย่างของชุมชนท้องถ่ินหลายแห่งในโรมาเนียได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลของรัฐลดลง 

 จากการศึกษาของ OECD ในประเทศต่างๆ ซ่ึงได้แก่ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ 

สวีเดน และอังกฤษ พบว่ารูปแบบการรวมศูนย์ไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไปภายใต้ความต้องการและ

เง่ือนไขของการจัดการภาครัฐ ซ่ึงได้นํามาซ่ึงการปฏิรูปภายใต้ความสามารถในการตรวจสอบได้แต่ให้

ความยืดหยุ่นกับหน่วยงานท่ีใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซ่ึงได้แก่ยุทธศาสตร์ 

(strategies) และแผนปฏิบัติการ (operational plans) การประเมินผล (performance 

measures) การกําหนดเป้าหมาย (targets)การทําข้อตกลงระหว่างบุคคลกับองค์การ (contracts 

for personal and organizational performance) de-coupling service delivery from 

policy making, กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทางบัญชี, รายงานประจําปี (annual report), more active use 

of evaluation and auditing and financial inducements and sanctions (OECD, 1997 : 7-

10)ท้ังนี้ห้าประเทศท่ี OECD ได้ทําการศึกษานั้นมีความแตกต่างกันในหลายบริบท  โดยสวีเดนเป็น

ประเทศหนึ่งท่ีมีการปฏิรูปโดยได้เน้นท่ีการผ่อนคลายการควบคุมงบประมาณโดยส่วนกลาง ท้ังนี้

สวีเดนไม่ได้ใช้การปฏิรูปทางการเงินเป็นเครื่องมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงเพียงชิ้นเดียว แต่ยังได้ใช้

ช่องทางอ่ืนๆ เช่น การตั้งคณะกรรมการชั่วคราว (ad hoc committees) การประเมินแผนงาน 

(program evaluation) การตรวจสอบประสิทธิผล (effectiveness auditing) และการใช้กระทํา
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ทางนิติบัญญัติ (legislative action) ประกอบกัน เพ่ือปรับปรุงการจัดการภาครัฐ (OECD, 1997 : 

99-112) 

 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดเพ่ือเป็น

แนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยการนําแนวคิดการ

บริหารงบประมาณและแนวคิดในการก้าวข้ามระบบงบประมาณมาใช้ร่วมกับแนวคิดองค์การแบบ

เครือข่ายและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 



56 

 

บทที่ 3 

งบประมาณเพื่อการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 

 สืบเนื่องจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้วางหลักการเพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ประกอบกับบริบทของสังคมโลกท่ีภาคพลเมืองได้

ตื่นตัวมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้มี

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องวางหลักการให้หน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม จนนํามาสู่การตั้ง

งบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในลักษณะของการสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมือง การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมท้ังการติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของภาครัฐ 

 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้นอกจากผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือ

ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อแผนงานและโครงการท่ีต่างกัน เช่น การเสริมสร้างสํานึก

พลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาถึงหน่วยงานที่ได้จัดสรรงบประมาณ

สําหรับดําเนินโครงการท่ีอาจไม่ได้มีชื่อซ่ึงสามารถสื่อโดยตรงถึงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

แต่โดยเนื้องานแล้วหน่วยงานดังกล่าวได้มีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมรวมท้ัง

ศึกษาจากสํานักงบประมาณ 

 นอกจากนีผู้้วิจัยยังได้เลือกศึกษาในระดับพ้ืนที่จํานวน  2 พ้ืนท่ี เพ่ือให้เห็นถึงการใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการในระดับพ้ืนที่ โดยได้เดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปฏิบัติใน

ระดับพ้ืนที่ที่จังหวัดระนองและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุผลท่ีผู้วิจัยเลือกพ้ืนท่ีจังหวัดระนองและจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาก็เนื่องจากท้ังสองพ้ืนท่ีมีจํานวนประชากรท่ีใกล้เคียงกัน และมีรายได้

ไม่ต่างกันมาก ลักษณะภูมิประเทศของท้ังสองจังหวัดยังเป็นพื้นท่ีเขาและเป็นจังหวัดชายแดน แม้ว่า

แม่ฮ่องสอนจะมีพ้ืนท่ีกว้างกว่าถึง 4 เท่าก็ตาม นอกจากนี้ทั้งสองพ้ืนท่ียังเป็นพื้นท่ีที่มีการดําเนินกิจกรรม
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จํานวนมากท่ีเป็นไปเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และทั้งระนองและแม่ฮ่องสอนต่างก็ได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือดําเนินกิจกรรมในลักษณะของการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วมอย่างไรก็ตามระนองมีลักษณะท่ีต่างจากแม่ฮ่องสอนตรงท่ีระนองเป็นพ้ืนท่ีท่ีสภาพัฒนา

การเมืองเลือกให้เป็นจังหวัดนําร่องประชาธิปไตยชุมชนของภาคใต้ซ่ึงรายละเอียดนั้นผู้วิจัยได้อธิบายไว้

แล้วในบทท่ี 1 

 

3.1 งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 หน่วยงานภาครัฐมีจํานวนมากที่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม ซ่ึงก็มีทั้งท่ีชื่อของโครงการสามารถสื่อถึงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซ่ึงแฝงอยู่ภายใต้ช่ือโครงการอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาองค์การท่ีมีการตั้ง

งบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ดังนี ้

 3.1.1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เป็นองค์กรของรัฐตาม

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2545 ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและ

เครือข่ายองค์กรชุมชนเก่ียวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพ่ิมรายได้ การพัฒนาท่ีอยู่

อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ท้ังในเมืองและชนบท และ

เพื่อใหมี้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งยิ่งข้ึน (http://www.codi.or.th/index.php/about-codi/history)   

 การทํางานของ พอช.เน้นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ ส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเองทั้งปัญหาเรื่องอาชีพ ท่ีอยู่อาศัย รวมไปถึงการจัดการสวัสดิการ

ชุมชน แม้ว่าด้วยอํานาจหน้าท่ีแล้ว พอช.ไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรงในการเสริมสร้างประชาธิปไตย แต่ด้วย

กระบวนการการทํางานที่ส่งเสริมให้คนจัดการตนเองจึงเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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 “พอช เสริมเรื่องประชาธิปไตย ทําโครงการผ่านกิจกรรม แต่ไม่ได้ทําเรื่องประชาธิปไตย

โดยตรง เช่น เรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องสวัสดิการชุมชน เรื่องแก้ปัญหาที่ดิน ส่วนใหญ่ก็เป็น

ประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยทางตรง คนท่ีเดือดร้อนลุกข้ึนมาจัดการ แก้ปัญหาของ

ตนเอง เค้ามีสิทธิมีเสียง เรื่องสิทธิชุมชน มีวิธีปรึกษาหารือในระดับพ้ืนท่ี ให้คนเล็กคนน้อยใน

พ้ืนท่ีสามารถปรึกษาหารือมาจากพื้นฐานในชุมชน” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความเห็นถึงรูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงใน

ปัจจุบันองค์การต่างๆ มักเนน้ไปที่การให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่แก่ประชาชน แต่ไม่ได้เปิดพ้ืนที่หรือสร้าง

เวทีให้ประชาชนมีโอกาสใช้สิทธิดังกล่าว 

 “ประชาธิปไตยก็แค่ฝึกอบรมให้ เ ค้ารู้สิทธิ ก็คงทําได้ส่วนหนึ่ ง แต่จะทําให้ เป็น

ประชาธิปไตยเลยคงไม่ได้ ต้องทําให้เกิดประชาธิปไตยทางตรงมากข้ึน บ้านเราเป็นระบบ

อุปถัมภ์มายาวนาน บางคนข้ึนมาก็ยาก บางคนก็ยังเผด็จการเอาตัวเองเป็นตัวนํา”จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 หากองค์การต่างๆ ยังคงดําเนินงานในรูปแบบเดิมคือเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ใน

ท่ีสุดประชาชนก็จะมีความรู้แต่ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาตนเอง ยังคงวนเวียนกับการรอ

คอยการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ แต่เม่ือประชาชนได้รับการสนับสนุนให้ลุกข้ึนเรียนรู้กับปัญหา 

และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับตนเองก็เท่ากับเขามีความเป็นพลเมืองเต็มที่ไม่ต้องรอคอย

การหยิบยื่นโอกาสจากผู้มีอํานาจ 

 “ถ้าคนเจอปัญหาอะไรแล้วเริ่มแก้ปัญหาเอง ทําข้อมูลกับมือ เค้าจะรู้สึกว่าเค้ามีสถานะ

เท่ากัน สามารถชี้แจงกับหน่วยงานภาครัฐได้ เช่น เค้าอยู่มาก่อนประกาศพื้นท่ีรัฐทับ นี่เป็นการ

สร้างประชาธิปไตยที่คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถมีส่วนได้ มันรวมศูนย์มานาน คงอีกซักช่วงหนึ่ง 

ผ่านกิจกรรมผ่านการรณรงค์ ไปอบรมเรื่องประชาธิปไตยต้องทําทางอ้อม”จากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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 3.1.2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 นอกเหนือจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการ

ควบคุมและจัดการเลือกต้ังแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมโดยเน้นท่ีการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง  สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยนางสุทธศรี วงษ์สมาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับ คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง โดย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 โดย

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะร่วมมือกันดําเนินการส่งเสริมพัฒนา

เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าท่ี

ของเด็กและเยาวชนท่ีจะทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ด้วยการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ การส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเรียนรู้กระบวนการ

เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการเยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการ

เลือกตั้ง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอน (4 ช่วงชั้น) และกระบวนการอบรม

ลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย โดยให้มีการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาทุก

แห่ง ตลอดจนจัดต้ังหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยประจําสถานศึกษา และ

สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 1 - 13 และศูนย์เสมารักษ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น

ผู้ดํ าเนินการขยายผลการดํา เนินงานไปยังระดับจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา (http://www2.ect.go.th/home.php?Province=ppb) จากการทําความตกลงของ 

กกต.ในส่วนกลางได้นํามาสู่ความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้มือในการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  “มีวิชาในหลักสูตร กกต. ทําหลักสูตรวิชานี้เข้าไปในโรงเรียนด้วย และมีศูนย์เรียนรู้ของ 

กกต. กกต.สนับสนุนอุปกรณ์การเลือกตั้ง ครูเป็นวิทยากร เป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย 

ไม่ใช่แค่การเลือกต้ัง”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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  “กกต.ไปทํา MOU กับการศึกษานอกโรงเรียน เพราะพวกนี้ใกล้ชิดชุมชน เขาน่าจะช่วย

ให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ดี การดํารงวิถีชีวิตประชาธิปไตยจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตต้านอ่ืนๆ ดีข้ึน

ด้วย เกิดการรับฟังความคิดเห็น มีเหตุผล ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศ” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้คาดหวังแค่เพียงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น แต่การศึกษายังจะช่วยพัฒนาให้ประชาธิปไตยเข้าไปในวิถีชีวิตของ

ประชาชน“ 

 3.1.3 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 แต่เดิมนั้น กศน.มี

รากฐานท่ีสําคัญมาจากการศึกษาผู้ใหญ่โดยเริ่มตั้งแต่การวางนโยบายจัดการศึกษาผู้ใหญ่ จนกระทั่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้มีผลใช้บังคับ 

และให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับความรูแ้ละทักษะ

พ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ และได้เรียนรู้ในสาระท่ีสอดคล้องกับความสนใจและจําเป็นในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและยังเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นมาตรการจูงใจให้กับภาคสังคมอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(http://www.nfe.go.th/onie2014/index.php?option=com_content&view=article&id=14&It

emid=104) 

 ในระดับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะจังหวัดที่ห่างไกลเช่นแม่ฮ่องสอนและระนอง การศึกษานอก

ระบบถือได้ว่ามีส่วนสําคัญในการให้ความรู้กับประชาชนในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาท่ีมิใช่

การเรียนผ่านตําราแต่เป็นการศึกษาเพ่ือนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันและเพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนและ
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ชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของ กศน.คือการเรียนรู้ผ่านประเด็นปัญหา ซ่ึงครูและผู้เรียนจะร่วมกัน

นําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา จึงถือเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

  “การร่วมคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ของ กศน.นําปัญหามาถกระหว่างครูกับนักเรียน 

ปัญหาไหนเร่งด่วน ปัญหาไหนแก้ได้แก้ไม่ได้ อย่างฝายแม้ว แนวกันไฟ มันเป็นกิจกรรมของครู

กับนักเรียนท่ีทําโครงการร่วมกัน ครูกับนักเรียนอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน กระบวนการเรียนรู้มี

รูปแบบหลากหลาย มาเรียนที่ศูนย์การเรียนตําบล ศศช (ศูนย์การเรียนเพ่ือชุมชนชาวไทยภูเขา

แม่ฟ้าหลวง) เดิมศูนย์การเรียนเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบคิดเป็น เอา

ปัญหามาถก ครูรับผิดชอบร่วมกับผู้เรียน”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ในพ้ืนที่กันดารครู กศน.ย่ิงมีบทบาทสําคัญในการร่วมถอดประเด็นปัญหา เป็นตัวกลางใน

การเชื่อมชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือแก้ปัญหา ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้อธิบายถึงบทบาท

ของครู กศน.บนดอย 

 “กศน.จะมีกระบวนการเข้าถึงชุมชน แต่เดี๋ยวนี้ชักหายไป สมัยก่อนเข้าไปหาข้อมูล ถอด

ประเด็นปัญหา หาปัญหาร่วมกัน ครู กศน.บนดอยก็ทําอย่างนี้ทุกอย่าง ครูเป็นหลัก ชาวบ้านมา

มีส่วนร่วม ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ เขาหยิบเอาไปใช้เพ่ือแก้ปัญหา”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

 3.1.4 กรมการพัฒนาชุมชน 

 กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน พัฒนาองค์กร อาสาสมัครและผู้นําท้องถ่ินในหมู่บ้าน ตําบล เพ่ือ

นําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา คือ กายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซ่ึงรวมถึงการมี

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นหลักในการทํางานเพ่ือให้ประชาชนและองค์กรชุมชน ท้องถ่ินสามารถช่วยตนเอง และ

พ่ึงตนเอง คือบริหารกาพัฒนาได้ด้วยตนเองในที่สุด   กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินโครงการต่างๆ ซ่ึงมี

ลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงได้แก่ (กรมการพัฒนาชุมชน, 

2556 : หน้า 1)   
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3.1.4.1 อาสาพัฒนาชุมชน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.

2547) 

อาสาพัฒนาชุมชน คือ บุคคลที่ได้รับการตัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าท่ี

อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “อช” มีจํานวนหมู่บ้านละ 4 คน โดยให้มีจํานวนชาย

หญิงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสา

พัฒนาชุมชน เพ่ือให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นําของอาสาพัฒนาชุมชนในตําบลหนึ่ง 

เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นํา อช.” มีจํานวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 

เม่ือได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งแล้ว อช.และผู้นํา อช.จะมีบทบาทสําคัญ 2 ลักษณะ ดังนี ้

(กรมการพัฒนาชุมชน, 2556 : 3) 

1) เป็นแกนนําในการพัฒนาหมู่บ้าน ตําบล โดยเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประสานงาน และ

ดําเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน ซ่ึงการท่ี อช.และผู้นํา อช. เป็นคนในหมู่บ้านจึงทําให้เป็น

ผู้ท่ีรู้ดีว่าอะไรเป็นปัญหาความต้องการของชาวบ้าน อะไรอยู่ในขีดความสามารถที่ชาวบ้าน

จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาความต้องการด้วยกันเองได้ หรือถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ก็

จะขอความร่วมมือสนับสนุนจากใคร ท่ีใดได้บ้าง 

2) เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน แม้ว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะ

เป็นนักพัฒนามืออาชีพท่ีมีความปรารถนาดี อยากให้ชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

แต่ก็เป็นคนนอกหมู่บ้าน จึงต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจาก อช. และผู้นํา อช.ในด้าน

ต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาหมู่บ้านบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจตามที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย ได้แก่ 

-การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท 

-การขับเคล่ือนแผนชุมชน 

-การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

-การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
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-การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การแก้ไขปัญหาความยากจน 

-การส่งเสริมอาชีพ 

-การส่งเสริมทุนชุมชน 

 บทบาทหนึ่งของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมได้แก่บทบาทในการขับเคลื่อนแผนชุมชน โดยการร่วมมือกับผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน จัด

เวทีประชาคม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความ

ต้องการของชุมชน ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ.2555 เวทีประชาคมอาสาพัฒนา 

  “เรามีค่าตอบแทนให้เป็นรายไตรมาส แต่ลักษณะโครงการของเขา อาสาสมัคร

สามารถประสานงบประมาณจากพ้ืนท่ีได้ เอาไปเสนอของบประมาณแล้วไปดําเนินการ 

โดยพัฒนาชุมชนคือพ่ีเลี้ยงให้ เช่น ผู้นําชุมชนเป็น อช จะทําโครงการก็จะให้ท้องถ่ิน

เขียนมา สํานักไม่ได้ต้ังโครงการเอง บางทีโครงการสนับสนุนโดยตรงเค้าสามารถไปขอ

กับท้องถ่ินได้ เงินจะไม่ซ้อนอาสาเขามีช่อง เรามีผู้นํา อช ตําบลละสองคน เรามีผู้นํา อช 

สองแสนคน ส่วนระดับหมู่บ้าน ปีละหกพันบาทต่อคน ให้ทุกปี บางปีเงินของกรมได้มา

ในภาพรวม ถ้าสามารถแจกจ่ายได้ จะมีให้ไปท่ีอําเภอ ถ้าผู้นําคนในมีโครงการเด่นๆ เรา

ให้เงินไปเลย ไม่ต้องไปขอท้องถ่ิน แต่ช่วงสองปี รัฐบาลให้เงินน้อย เพราะฉะนั้น

บางอย่างก็ถูกตัดไป ผู้นําบางคนเคยได้เป็นก้อนสองหม่ืนก็มี” 

3.1.4.2 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนหรือ ศอช. 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 

พ.ศ.2551 ได้กําหนดให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน หมายถึง องค์กรเครือข่ายภาค

ประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึน เพ่ือรวมพลังระหว่างผู้นํา กลุ่มหรือองค์การท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน ตําบล ในการ
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ทํางานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน กํานัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมท้ังประสานการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการสังคม พัฒนา

ชุมชนและท้องถ่ินร่วมกัน  โดยมีศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบล หรือ ศอช.ต.รับผิดชอบ

ในการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ทุกหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นแผนชุมชนบูรณาการระดับ

ตําบล เพ่ือนําไปปรับปรุงเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดจนนําไปพิจารณาเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี้ยังส่งต่อให้อําเภอ ใช้ในการบูร

ณาการแผนระดับอําเภอ เป็นแผนพัฒนาอําเภอ และส่งต่อให้จังหวัด ใช้ในการบูรณาการแผน

ระดับจังหวัด เป็นแผนพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้ ศอช.ต. ยังมีบทบาทในการขยายผลหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอีกด้วย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557) 

  “อีกตอนหนึ่งท่ีเราเร่งเลือกต้ัง ทาง กกต.ให้งบมา ให้ทางเราเกือบเจ็ดล้าน ให้

เครือข่าย คือ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล เราให้เม็ดเงินกับ ศอช.ต. 76 

จังหวัด ไปสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง เราได้ทําโดยตรง รัฐบาลให้ทําเฉพาะ

กิจ มีทุกปี กกต.จะให้มาก่อนเลือกต้ัง เราได้มาปั๊บก็ลงพ้ืนท่ี เราเป็นหน่วยเบิกจ่ายแต่คน

ใช้เงินคือเครือข่าย คือภาคประชาชน เขาจะรู้ว่าเขาจะสอนชาวบ้านอย่างไร แต่ถ้าเขา

อยากได้วิทยากรเก่งๆ เราก็ไปจ้างให้ตามระเบียบ แต่ในงบประมาณปกติของกรม เราไม่

สามารถเขียนชื่องบประมาณโดยตรงได้ แต่เขียนงบตอบแทนอาสาสมัครได้ หน้าท่ีหนึ่ง

ในนั้นของอาสาสมัครคือหน้าท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 เหตุผลหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่ือม่ันให้กรมการพัฒนาชุมชน

รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวก็เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนมีเครือข่ายภาคประชาชนท่ีสามารถ

ดําเนินการได้ทันทีไม่เสียเวลา 

 “ในการทํากิจกรรมร่วมกันหลักๆ คือ กกต. เขาใช้บริการเราท้ังในการเลือกตั้งใหญ่และ

เลือกต้ังท้องถ่ิน เช่น บางทีเขามีเวลา 15 วัน หรือเดือนนึงท้ังประเทศ ถ้าจะให้ข้าราชการไปทํา

ทําไม่ทันหรอก เราเบิกเงินไปให้เขาทําเลย. 
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 เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบรรลุตามพันธกิจ ในการทํางาน

จึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน

มากกว่าที่จะเป็นการคิดให้โดยส่วนกลาง นอกจากนี้ด้วยบริบทของพ้ืนที่ท่ีต่างกัน ทําให้โครงการหนึ่ง

โครงการใดท่ีถูกออกแบบจากส่วนกลางไม่สามารถแก้ปัญหาของทุกพ้ืนท่ีได้ การรับฟังปัญหาจากคนท่ี

เผชิญปัญหาจริงๆ จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมของการแก้ปัญหา 

 “ประชาคมท้องถ่ิน เค้าจะเอาตัวโครงการมาเป็นท่ีตั้ง จะต่างกับแผนชุมชน วิเคราะห์

ปัญหา ความต้องการ วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ถ้าเอาโครงการมา  คนจะมาตอบความต้องการ

มากกว่า ไม่เหมือนกับวิเคราะห์ปัญหา อย่างเช่นอยากมีน้ําประปา นั่นคือความต้องการ แต่ปกติ

เรายังมีน้ําบ่อใช้ คือปัญหาเวลาเราจะเวทีชาวบ้านเค้าก็จะรู้ว่าเราเอาปัญหามาก่อน เอาความ

ต้องการมาทีหลัง ข้าวสารเป็นปัญหา แต่ทีวีเป็นความต้องการ เค้าขาดสิ่งท่ีจําเป็นในการดําเนิน

ชีวิต ยังขาดอะไร ของเราจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีท้ังที่ได้รับงบประมาณ

โดยตรงจากหน่วยราชการส่วนกลาง และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนงานอ่ืน รวมท้ังโครงการท่ี

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ดังตัวอย่างของโครงการความร่วมมือกันระหว่างสํานักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. สภาพัฒนาการเมือง และสํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาพัฒนาการเมืองเพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองผ่านการจัดการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 “ปีที่แล้ว ระนองทําเรื่องการศึกษา จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน ก็เป็นงานท่ี กศน.ทําอยู่ เรา

ก็มาบูรณาการโดยเอางบประมาณจาก สพม.มาส่งเสริม มาจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.เค้ามี

เวทีแต่ไม่มีงบประมาณ เราก็ได้งบ สพม.มาจัดสอน มีภาคประชาชน มีนายกสมาคมผู้สื่อข่าว มี

ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ปีที่แล้วทําเรื่องการศึกษา ปีนี้ทําเรื่องประชาธิปไตย” 

 นอกเหนือจากภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ในช่วงที่สถานการณ์ทางการ

เมืองไม่ปกติ กรมการพัฒนาชุมชนก็เคยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดเวทีเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการหาทางออกในกับประเทศ เนื่องจากพัฒนาชุมชนถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิด

กับประชาชน และมีการดําเนินงานร่วมกับประชาชนอยู่แล้ว ดังเช่นกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีการ

แบ่งสีอันทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

เวทีเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

 “เม่ือปี 2556 เรามีสถานการณ์การเมือง กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบจากกระทรวง 

ซ่ึงได้รับมอบจากรัฐบาลให้เราจัดเวทีประชาเสวนา กรมฯ มอบให้สํานักฯ เป็นคนร่าง ไม่ใช่งบฯ 

ของกรมโดยตรง งบร้อยกว่าล้าน ให้จัดเวทีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมหาทางออกประเทศไทย 

แต่ของกรมฯ การมีส่วนร่วมโดยตรงจะไม่มี”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 เวทีในครั้งนั้นจึงถือเป็นบทบาทโดยตรงของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริม

ประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากท่ีผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนก็ไม่ต่างจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมี

ข้อจํากัดในการตั้งงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีนอกเหนือไปจากพันธกิจ

ได้ ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า 

 “ยกเว้นเสวนาปรองดอง ให้เงินเราเลย 160 ล้าน แต่ต้ังเองโดยกรมไม่ได้ มันจะซ้อน เขา

มองว่างบประมาณเพื่อประชาธิปไตยตั้งไว้ที่ กกต.และท้องถ่ินแล้วเราเอาเครือข่าย ศอช.ต. คือ ประธาน

ของแต่ละกลุ่ม เช่น ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานกลุ่มโอท็อป กลุ่มออมทรัพย์ ทุกกลุ่มมารวมกัน เงินท่ี 

กกต.ให้ผ่านไปท่ีนี่ เรารับผิดชอบแค่ค่าตอบแทนผู้นํา ตอน กกต.ให้มา เขาแบ่งให้ ศอช.ต. กกต.ให้

อํานาจเรา แต่เขาตรวจสอบ สตง.มาตรวจ สตง.ชอบท่ีชาวบ้านได้ค่าน้ํา ค่าข้าว” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก 

 “พอมาถึงกรมปุ๊บ เราก็ไปชวนอาจารย์ราชภัฎ อาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากร

ประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน ไปทางเหนือก็มีราชภัฎเชียงใหม่ เชียงราย ทําอย่างนี้ เราถึงทําทันใน 3 เดือน 

เราเตรียมพื้นท่ี เตรียมคน เตรียม รปภ. เป็นเรื่องเฉพาะกิจ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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3.1.5 สถาบันพระปกเกล้า 

 สถาบันพระปกเกล้าเป็นหนว่ยงานท่ีมีภารกิจในการเผยแพร่ประชาธิปไตย ทั้งโดยการให้

การศึกษาอบรม วิจัย ไปจนถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางตรง โดยมีหน่วยงานท่ีมีพันธกิจส่งเสริม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม คือ สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบ

งานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร วฒุิบัตร จัดประชุม สัมมนา ท่ีเก่ียวข้อง

กับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย การเมืองภาคพลเมือง รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา

ประชาธิปไตยโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักส่งเสริมการเมืองภาคเมือง

ประกอบด้วย 

http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=418 

1) โครงการศูนย์การเมืองภาคพลเมือง 

2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเยาวชนสถาบันพระปกเกล้า 

3) โครงการสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) 

4) โครงการรากฐานประชาธิปไตยเพ่ือพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 

5) โครงการโรงเรียนพลเมือง 

6) โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง  

ท้ังนี้โครงการที่ลงไปในพื้นท่ีท่ีผู้วิจัยศึกษา คือ โครงการศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงมีศูนย์ท้ัง

ท่ีจังหวัดระนองและจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 3.1.5.1 ศนูย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า เป็นเครือข่ายท่ีสถาบันพระปกเกล้าจัดตั้ง

ข้ึนในจังหวัดต่างๆ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาสังคมในจังหวัด ให้มีความรู้

ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มี

ทักษะในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และช่วยขยายเครือข่ายภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดต่างๆ 

โดยมีศูนย์ฯ ท้ังสิ้น 48 จังหวัด ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้านั้นส่วนใหญ่จะเป็น

ความร่วมมือกับสถาบันราชภัฎท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดนั้นๆ แต่สําหรับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ ของ
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นประธานศูนย์เป็นนักวิชาการท่ีมาจากวิทยาลัยชุมชน ในขณะที่จังหวัดระนอง

ประธานศูนย์มาจากภาคพลเมืองดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้อธิบายถึงบทบาทของศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

 “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าตั้งข้ึนในแม่ฮ่องสอนหลายปีแล้ว 

มีการขับเคลื่อนงานกันอยู่ มีหลายหน่วยงานเป็นสมาชิกเครือข่าย เป็นองค์กรที่ไม่ต้องรอ

งบประมาณ” 

 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นองค์การท่ีไม่ได้อยู่ในสายการ

บังคับบัญชาของหน่วยงานอิสระเช่นสถาบันพระปกเกล้า แต่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์เพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาการเมืองในพ้ืนท่ี โดย

รูปแบบกิจกรรมของแต่ละศูนยก็์จะสอดคล้องกับบริบทความต้องการท่ีต่างกันของแต่ละพื้นท่ี 

 “ถ้าศูนย์ไหนมีผลงานขับเคลื่อนเห็นผลในระดับชุมชนก็จะน่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 

ลักษณะกิจกรรมประชุมสัมมนาก็มี กลุ่มเป้าหมายก็พยายามให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ถ้าเป็น

สังคมประชาธิปไตยก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง แก้ปัญหาตัวเองได้  ความเข้าใจประชาธิปไตยจะสื่อ

ออกมาจากบุคคลแต่ละคน เราทําให้อยู่ในทุกกิจกรรม” 

 สําหรับกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกศึกษาที่จังหวัดระนองและจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพื่อความเข้าใจรูปธรรมของการจัดกิจกรรมในระดับพ้ืนซ่ึงมีท้ังที่เป็นการบูรณาการการ

ทํางานร่วมกัน แม้ว่าการบูรณาการงบประมาณร่วมกันยังไม่ชัดเจน รวมท้ังการร่วมกันเป็นครั้งคราว 

 

3.1.6 จังหวัดระนอง 

 ระนองเป็นจังหวัดขนาดเล็กมีพื้นท่ีประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีเขา

ประมาณร้อยละ 86 ของพ้ืนท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศพม่า โดยจังหวัดระนองแบ่งการปกครอง

ออกเป็น 5 อําเภอ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 31 แห่งประชากร 174,820 คน 
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจํานวนประชากรจังหวัดระนองจําแนกตามอําเภอและเพศ ณ เดือน 

มกราคม 2557 

ลําดับท่ี อําเภอ ครัวเรือน จํานวนประชากร (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

1. เมือง

ระนอง 

43,186 41,054 41,265 81,519 49.38 50.62 

2. กระบุร ี 21,185 23,715 22,656 46,396 51.14 48.86 

3. กะเปอร ์ 7,701 10,537 10,177 20,714 50.87 49.13 

4. ละอุ่น 5,867 7,149 6,785 13,934 51.31 48.69 

5. สุข

สําราญ 

3,862 6,164 6,120 12,284 50.18 49.82 

 รวม 81,801 88,619 87,003 174,820 50.69 49.31 

(ที่มา :ที่ทําการปกครองจังหวัดระนอง) 

 จังหวัดระนองได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดนําร่องประชาธิปไตยชุมชนของสภาพัฒนา

การเมืองซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดําเนินโครงการจังหวัดนําร่องประชาธิปไตยชุมชน และได้มี

การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดระนองข้ึน เพ่ือเป็นต้นแบบในการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ในทางการเมือง ด้วยการสร้างกลไกการขับเคล่ือนการทํางานร่วมกันของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมใน

จังหวัดระนองดังเช่นตัวอย่างของโครงการหนึ่งคือ โครงการประชาเสวนา ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเปิดพื้นท่ีให้

ผู้นําชุมชนมาร่วมพูดคุยหาแนวทางในการส่งเสริมให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ทั้งนี้

โครงการดังกล่าวนี้เป็นการดําเนินงานภายใต้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนแม้ว่ากิจกรรมการ

จัดการเลือกตั้งจะเป็นภารกิจของคณะกรรมการการเลือกต้ังก็ตาม นอกจากนี้สํานักส่งเสริมการเมือง

ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้ายังได้ต้ังศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัด

ระนอง เพื่อปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี 
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“โครงการประชาเสวนา เป็นการชวนคนมาคุยกันเพ่ือหาทางออก โครงการเส้นทางการ

เมืองไทยใสสะอาดมีงบประมาณสนับสนุน 50,000 บาทต่อกิจกรรม ก่อนการเลือกต้ังจะช้ีแจง

กระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือทําให้การเมืองไทยใสสะอาด โดยจัดเวทีพูดคุยกับผู้นําชุมชน เพื่อให้

ผู้นําชุมชนดูแลความโปร่งใสในการเลือกต้ัง ด้วยการสร้างจิตสํานึก เราห้ามคนอ่ืนไม่ได้ แต่เรา

ไม่ควรทํา เป็นงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน แต่ได้มาจากกกต. เค้าโอนให้ทุกจังหวัด 

และยังมีโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนเป็นประชาธิปไตยทางตรง ชุมชนควรทําอะไร 

คิด และเสนองบประมาณผ่าน อบต. ผ่านหน่วยงานต่างๆ ประชาชนมาใช้สิทธิพูดจา เสนอ

แผนชุมชนเพ่ือทําในเรื่องที่ต้องการ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขท่ีแท้จริง ไม่ใช่เพียงการเสนอความต้องการ 

เพื่อให้หน่วยงานจัดสรรทรัพยากรลงมาเพียงเท่านั้น แต่หากปัญหานั้นเป็นปัญหาท่ีอยู่ในความสามารถท่ี

ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแก้ไขได้เอง ก็สามารถดําเนินการได้ทันที โดยลดการพ่ึงพิงปัจจัยจาก

ภายนอก จึงจําเป็นต้องอาศัยความเสียสละและร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน อย่างไรก็ตามเม่ือบริบท

ของสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมทุนนิยม การร่วมแรงร่วมใจดังกล่าวก็หาได้ยากข้ึน 

 “ประชาคมท้องถ่ินเค้าเอาตัวโครงการมาเป็นท่ีตั้ง จะต่างกับแผนชุมชน ท่ีจะต้องมีการ

วิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน  ส่วนใหญ่จะเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม 

ซ่ึงเม่ือก่อนเวลาเรามีกิจกรรม ต่างคนจะต่างเอาเครื่องมือมาเอง แต่ตอนนี้เวลาเอาเครื่องตัด

หญ้ามาคนก็จะถามหาค่าน้ํามัน ค่าเดินทาง คนเสียสละน้อยลง เม่ือก่อนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม

แก้ปัญหา แต่ตอนนี้อย่างดีก็แค่ร่วมตรวจสอบ คอยดู จะให้เสียสละอย่างเม่ือก่อนยาก”จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนมีท้ังกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน กรมการพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ไปจนถึงส่วนราชการอ่ืนๆ แม้ว่าโดยเบื้องต้นแล้วแผนชุมชนจะเน้น

การลงมือโดยชาวบ้านในชุมชนและใช้ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาตนเอง แต่การเข้ามาของ
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หน่วยงานภาครัฐก็ได้สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุน

งบประมาณให้กับโครงการของชุมชนท่ีมีข้อเสนอเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 “เราต้องการแค่ให้ชุมชนไปมีส่วนร่วมในตอนต้น เพราะฉะนั้นเราก็จะจับแค่แผนชุมชน 

เค้าทํางานเป็นทีม พอจบแต่ละเวทีก็จะมานั่งสรุป มี พอช.ด้วย แต่เค้าจะเล่นเป็นเรื่องๆ แล้วเค้า

ก็ใช้งบเป็นที่ต้ัง พอช. กับเราต่างกัน เรามีเงินเดือน แต่ พอช.เค้าไม่มีเงินเดือน เค้ามีเบี้ยประชุม 

และมีผลประโยชน์จากการเขียนโครงการ ถ้าคุณเขียนโครงการก็เอาไปเลยค่าบริหารจัดการ แต่

ก่อนมีซิป ตอนหลังเลิกซิป เป็น พอช. เรื่องท่ีดิน เรื่องบ้านม่ันคง แล้วก็มาขับเคล่ือนบ้าน จัดทํา

เรื่องท่ีดินท่ีมีปัญหาท่ีมันอยู่ในท่ีสาธารณะ บุกรุกที่ป่าสงวน ท่ีราชพัสดุ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก 

 โครงการหนึ่ ง ท่ีจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง คือโครงการอบรม

ประชาธิปไตยของเยาวชนท่ีเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชน และมีอีกหนึ่ง

โครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ 

  “การมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชนมีสองโครงการ คือ อบรมประชาธิปไตยของ

เยาวชน เป้าหมายเน้นท่ีก่อน 18 ปี คือ ม.4-ม.6 ให้รู้เรื่องการเลือกตั้ง ภาคการเมือง นิติบัญญัติ 

สภาฯ ฝ่ายบริหาร มารู้จักสภาท้องถ่ิน มีประธานสภา มีสมาชิกไปถึงเทศบาล ให้เขารู้จักการ

ปกครองท้องถ่ินว่ามี อบจ.เป็นวงกลมวงใหญ่ วงเล็กคือเทศบาล อบต. ต้องปลูกฝังหลายส่ิง พา

ไปดูงาน ระหว่างดูงานจะมีกิจกรรม วันสุดท้ายต้องแบ่งกลุ่มนําเสนอสิ่งท่ีได้มาทั้งหมด” 

 3.1.6.1 คณะทํางานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง 

 ความร่วมมือที่มีลักษณะเป็นทางการในจังหวัดระนองคือคณะทํางานเครือข่ายภาค

ประชาสังคมจังหวัดระนองท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด และมีผู้แทนส่วนราชการต่างๆ 

ในจังหวัด ท้องถ่ิน และท้องที่ ร่วมกันทํางานในคณะทํางาน โดยการใช้ประชาธิปไตยชุมชนแบบถกแถลง 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี 2 ของโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดระนอง จากพื้นท่ี 4 พ้ืนท่ีต้นแบบ 

คือ ตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง, ตําบลม่วงกลวง อําเภอกะเปอร,์ ตําบลบางใหญ่ อําเภอกระบุรี และ

ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น ซ่ึงคณะทํางานได้ลงพ้ืนท่ีจัดเวทีสรุปรวบรวมปัญหาของแต่ละตําบล และ
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เชิญแกนนําของท้ัง 4 ตําบลๆ ละ 8 ถึง 10 คน มาสรุปความเร่งด่วนของปัญหาในแต่ละพื้นท่ีท่ีต้องการ

ผลักดันให้ไปสู่การแก้ไข โดยการเสนอแผนของแต่ละตําบล ลําดับความสําคัญของแผนงาน และการวาง

แนวทางนําแผนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ที่ตรงกันของทุกพ้ืนที่คือ เรื่องสิทธิในที่ดินทํากิน ผู้ให้

ข้อมูลหลักได้อธิบายถึงกลไกการทํางานของคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง ดังนี ้

 “คปจ.มีสํานักงานจังหวัดซ่ึงเป็นเลขาฯผู้ว่าฯมีพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน กศน. และก็มี

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบจ. อบต. เทศบาล มีโครงการให้การศึกษากับประชาชน ทํา MOU กัน ให้

การศึกษาทั่วไป เอาคนมาพัฒนา ให้การศึกษา ได้รับงบฯ มาสามแสนกว่า ภาคประชาสังคมทํา

ได้ดี ถือว่าเป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายและชัดเจนเรื่องงบประมาณ” 

 นอกจากคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดระนองที่ขับเคลื่อนการทํางาน

ของภาคประชาชนร่วมกับส่วนราชการและท้องถ่ินในพื้นท่ีแล้ว ยังมีการทํางานของภาคส่วนอ่ืนอีกท่ีเข้า

มาขับเคลื่อนอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาก็มักจะเข้าหากับแกนนําภาคประชาชนกลุ่มเดิมๆ จึงทํา

ให้ผู้นํา หรือผู้ขับเคลื่อนงานภาคประชาชนในระดับพ้ืนท่ีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมักจะเป็นคนกลุ่มเดิมๆ 

ท่ีสวมหมวกหลายใบ ทํางานให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงก็มีทั้งประเด็นการขับเคลื่อนที่คล้ายหรือต่างกัน 

“หน่วยงานอ่ืนก็เช่น สภาปฏิรูปฯ ท่ีขับเคล่ือนอยู่ เป้าหมายก็มาจากประชาชนเหมือนกันนั่น

แหละ ท่ีให้ต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล เขาก็ไปขับเคลื่อนในเรื่องสมัชชาปฏิรูป อีกส่วนหนึ่งก็คัด

สรรแล้วส่งไปให้สภาพัฒนาการเมือง เวทีอ่ืนก็มีขับเคลื่อนแต่แยกกันอยู่ ก็คิดอยู่ว่าทําไมเราไม่

บูรณาการ เพราะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ละคนที่มาขับเคล่ือนก็หมวกหลายใบ คนกลุ่มเดียวกัน งบ

แยกส่วน ประชาชนยังมองเรื่องของเงินเป็นตัวตั้ง” 

 การสนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีขับเคลื่อนอยู่โดยมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

เดียวกับบูรณาการการทํางาน งบประมาณ และทรัพยากรร่วมกันจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะลดความซํ้าซ้อน 

เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน 
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3.1.7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 119,791 คนโดยแบ่งการ

ปกครองออกเป็น 7 อําเภอ 45ตําบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 50 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่งเทศบาล

ตําบล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 42 แห่ง 

 

ตารางท่ี 3.2 : ตารางแสดงพ้ืนที่การปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ท่ี อําเภอ พ้ืนที ่ ตําบล หมู่บ้าน อบจ. ทม. ทต. อบต. 

1 เมืองแม่ฮ่องสอน 2,475.00 6 68 1 1 - 6 

2 ขุนยวม 2,356.00 6 43 - - 1 6 

3 ปางมะผ้า 1,069.02 4 38 - - - 4 

4 ปาย 2,244.70 7 62 - - 1 7 

5 แม่ลาน้อย 1,457.00 8 69 - - 1 8 

6 แม่สะเรียง 1,443.20 7 77 - - 3 5 

7 สบเมย 1,177.00 6 58 - - - 6 

 รวม 13,221.92 44 415 1 1 6 42 

ท่ีมา http://www.maehongson.go.th/index.php/2012-08-17-15-06-54/mibrife2556 
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ตารางที่ 3.3 : ตารางแสดงจํานวนประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ท่ี อําเภอ ประชากร (คน) จํานวนบ้าน ความ

หนาแนน่ 

(คน/ตร.

กม.) 

รวม ชาย หญิง 

1 เมืองแม่ฮ่องสอน 56,798 24,091 22,707 19,258 21.61 

2 ขุนยวม 18,370 9,574 8,796 6,312 12.84 

3 ปางมะผ้า 18,699 9,773 8,926 7,119 23.15 

4 ปาย 28,339 14,696 13,643 12,065 13.49 

5 แม่ลาน้อย 31,339 15,996 15,343 9,140 23.97 

6 แม่สะเรียง 48,420 24,534 23,886 18,692 19.72 

7 สบเมย 34,443 17,646 16,797 14,590 23.98 

 รวม 245,496 125,705 119,791 97,801 19.24 

 

ท่ีมา http://www.maehongson.go.th/index.php/2012-08-17-15-06-54/mibrife2556 

 แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีราบน้อย เนื่องจากแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แต่ด้วย

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท่ีถูกปลูกฝังและสืบทอดมายาวนาน ทําให้วิถีชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอน

ยังคงผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นงานบวชลูกแก้วหรือภาษาพื้นเมืองท่ีเรียกว่า

ปอยส่างลอย รวมท้ังงานบุญอ่ืนๆ ท่ีมีมากมายอยู่ในวิถีชีวิต ทําให้คนแม่ฮ่องสอนมีโอกาสพบปะ ทํา

กิจกรรมด้วยกันและปรึกษาหารือกันอยู่อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ชาวแม่ฮ่องสอนยังมีสภาน้ําเน่ง หรือ

สภาน้ําชา ที่ชาวบ้านจะร่วมจิบน้ําชาคุยถึงประเด็นปัญหาในพื้นท่ีและแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ร่วมกัน โดยในแต่ละชุมชนจะแบ่งออกเป็นป๊อกต่างๆ แต่ละป๊อกก็จะร่วมกันดูแลปัญหาภายในชุมชน

ของตัวเอง เช่น เม่ือเกิดปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าร้อน ชาวบ้านในป๊อกกาดเก่าก็จะวางแผนรับมือกับ

ปัญหาด้วยการจัดทําแนวกันไฟ หรือเม่ือครั้งหนึ่งที่ได้มีบาร์เหล้าและสิ่งมอมเมามาเปิดกิจการตลอดถนน
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หนึ่งใกล้กับทางข้ึนพระธาตุดอยกองมู ชาวบ้านก็ได้ประชุมหารือร่วมกัน โดยในครั้งนั้นผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้มาร่วมรับฟังปัญหาท่ีชาวบ้านพูดคุยกันในสภาน้ําเน่ง จึงได้เรียกให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องไป

จัดการกับปัญหา เรียกได้ว่าวิถีประชาธิปไตยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอน ดังท่ี

ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งได้อธิบายถึงกลไกการจัดการปัญหาร่วมกันในวิถีชีวิตแบบแม่ฮ่องสอน 

 “แก่ฝ่ายแก่เหมือง คือการบริหารจัดการน้ําของชุมชน เพ่ือการเกษตร เพ่ืออุปโภค

บริโภค เขาจะมีข้อตกลงกัน ฟังความคิดเห็นกัน จะบริหารยังไง มีข้อมูลรวม ระดมความคิดกัน 

มีมานานแล้ว เป็นพ้ืนฐานที่ดีแล้ว ภาครัฐก็มาเติมเต็ม มาหยิบเอากลไกนี้ จะแตกขยายไปเยอะ

เลย อย่างเช่นการมีส่วนร่วมในการทําบุญ คนที่นี่ศรัทธาในพุทธศาสนา คนมีน้อยก็ให้น้อย ร่วม

แรงร่วมใจกัน คนไม่มีเงินก็มาร่วมได้ มาล้างจานก็ได้ สิ่งท่ีดีงามนํามาซ่ึงการไม่เอาเปรียบกันใน

สังคม สังคมที่เอาเปรียบกัน การศึกษาดียังไง งบประมาณดียังไง ก็ทําอะไรไม่ได้”จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกหนึ่งท่านได้แสดงทัศนะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามท่ีเข้ามาสนับสนุน

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ี ทั้งส่วนราชการ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา หรือแม้แต่องค์กร

ภาคประชาสังคม ก็ยังคงทํางานกับแกนนํากลุ่มเป้าหมายเดิมๆ ซ่ึงยังคงเป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่ได้ขยายไป

ยังกลุ่มอ่ืน เหตุผลหนึ่งมาจากพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นก็จํากัดอยู่ ท่ีคนกลุ่มเดิมท่ีเคยเป็น

อาสาสมัครหรือเป็นแกนนําในพ้ืนท่ีให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และเม่ือหน่วยงานใหม่เข้ามาปฏิบัติการ

ในพื้นท่ี องค์กรใหม่ก็จะเข้าหาคนกลุ่มเดิมท่ีเคยเป็นแกนนํา ทําให้ไม่สามารถขยายผลลงไปถึงประชาชน

กลุ่มอ่ืนซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนหรือสังคม 

 “สพม. วิทยาลัยชุมชน สถาบันพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เขาก็

ทําเฉพาะหัวๆ ไม่ได้ลงไปจริงๆ มีแต่กลุ่มเดิมๆ” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

อย่างไรก็ตามหน่วยงานอีกหนึ่งแห่งท่ีมีบทบาทสําคัญในจังหวัดคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เนื่องจากด้วยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศจะมีหน่วยงานท่ี

ทําหน้าท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในกองกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 “อบจ. มีกอง มีฝ่ายท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในกองกิจการสภา แต่น่าจะเป็น

ภาพรวมๆ ของประเทศ ซ่ึงก็มีงบประมาณ เราตั้งอยู่แล้วเป็นปี ตัวงานเราพยายามจะทําในหลาย

ปีท่ีผ่านมา พยายามจะทําร่วมกับ กกต. เป็นงานส่งเสริมประชาธิปไตย” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก 

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหน่วยงานอ่ืนๆ ในพื้นท่ีท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

โดยเน้นไปท่ีกระบวนการทํางานที่สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน แต่ไม่ได้เป็นโครงการที่ให้ความรู้และ

สร้างกลไกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างชัดเจน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งกล่าวว่า 

 “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมน่าจะมีอยู่ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล 

โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐเองน่าจะมีกระบวนการมีส่วนร่วม เรามีส่วนในแง่ของการทํางาน

จริงๆ พอลงมือ การมีส่วนร่วมเราไม่ได้ร่วมตั้งแต่วางแผนหรอกครับ เพราะว่าแต่ละคน แต่ละ

หน่วยก็ต่างทํา” 

 นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วมท่ีเน้นท่ีเยาวชนเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้ว ยังมีโครงการท่ีเน้นไปท่ี

ประชาชนในวัยผู้ใหญ่ให้เข้ามามีบทบาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะ

โดยเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมในข้ันของการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  ในข้ันของการปฏิบัตินั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดบริการ

สาธารณะ เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานของก่อสร้างถนน หากถนนท่ีผู้รับเหมาไปดําเนินการ

ก่อสร้างในพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีชาวบ้านได้รับรู้มาจากการอบรม ชาวบ้านสามารถสอดส่องเป็น

หูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยการแจ้งข้อมูลเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องรับทราบและดําเนินการต่อไป 

 “งบประมาณท่ีต้ังตรงๆ เราตั้งตรงโดยประชาธิปไตยท่ีทํากับเยาวชนแต่ไม่บูรณาการ 

หมายถึงว่าถ้าจะเอาแบบภาพรวมนั่งคุยกัน เวลาเราทํางานไม่มีใครอยู่ในสังกัด เรื่องการมีส่วน

ร่วม เราบอกว่าให้เขามามีส่วนร่วม แต่เราไม่ได้ให้ความรู้เขาพอท่ีจะมามีส่วนร่วม อย่างเช่น เรา

จะสร้างถนน เราจะบอกผู้ประกอบการว่าเจ้าไหน เราทําประชาคม ให้ความรู้ชาวบ้านว่าถนน
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แต่ละแบบเป็นยังไง อบจ. นั่งอยูท่ีนี่ไม่ได้เห็น แต่ชาวบ้านอยู่ตรงนั้น เป็นหน้าท่ีชาวบ้านไปดูว่า

ทรายท่ีมาลงได้คุณภาพหรือไม่ เหล็กแบบไหน ปูนต้องผสมแบบไหน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเขาจะส่ง

มา หมู่บ้านละ 2 คน มาเรียนรู้แล้วก็ไปดูอยู่ท่ีบ้าน บางครั้งคนทําถนนไม่ยอมทํา ต้องใช้

ชาวบ้านช่วย เป็นกระบวนการประชาธิปไตยท่ีชาวบ้านเข้าใจงานภาครัฐ” 

แม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะเป็นจังหวัดท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงไม่ว่าจะเป็นการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมทางอ่ืนๆ ซ่ึงการใช้สิทธิเลือกตั้งของ

แม่ฮ่องสอนอยู่ในระดับสูงมาตลอด คือการเลือกตั้งเม่ือปี พ.ศ.2554 ใช้สิทธิเลือกต้ังร้อยละ 81.41 แต่สิ่ง

ท่ียังเป็นปัญหาคือบัตรเสียกลับสูงถึงร้อยละ 6.83(การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

http://www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2013/10/mp_54.pdf) 

 “การเลือกต้ังแต่ละครั้ง แม่ฮ่องสอนมีการใช้สิทธิในอันดับท็อปเท็น แต่มีปัญหาบัตรเสีย 

การศึกษามีส่วนสําคัญ เราต้องสอดแทรกวิถีชีวิตประชาธิปไตยเข้าไปในสถานศึกษา กกต.

สอดแทรกด้วยหลักสูตรวิถีประชาธิปไตย คาดหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ ได้ใช่เรียนรู้อย่างเดียว 

แต่เราจะปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นการศึกษาจากเฉพาะการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยหน่วยงาน

ภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วบทบาทขององค์การพัฒนาเอกชนท่ีเข้ามาสร้างประชาธิปไตยหรือ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ยังมีมากเช่นกัน รวมท้ังองค์การภาคประชาสังคมใน

ระดับพ้ืนท่ีท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. และกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

 

3.2 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานในส่วนกลาง 

 หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐไ ด้มีการ ต้ังงบประมาณท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในหลายลักษณะ ทั้งการกําหนดเป็นแผนงานเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงอาจใช้ช่ืออ่ืนท่ีสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ว่าเป็นแผนงานเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย

แบบมีส่วนรวมอย่างไรก็ตามมีหน่วยงานเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้นที่ได้จัดทําของบประมาณโดยระบุ
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วัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเป็นงบประมาณเพ่ือการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เนื่องด้วย

ข้อจํากัดของหน่วยงานท่ีจะต้องเสนอแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน จึงทําให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเลือกท่ีจะสอดแทรกประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอยู่ใน

โครงการหรือกิจกรรมซ่ึงอยู่ภายใต้ผลผลิตและแผนงานอ่ืนๆ  

 ท้ังนี้หน่วยงานบางแห่งท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนจะจัดสรรงบประมาณท่ีสะท้อนถึงพันธกิจ

ในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เช่นกระทรวงมหาดไทยท่ีมีพันธกิจหนึง่เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม คือภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน่วยงานต่างๆ ในระดับกรมภายใต้

กระทรวงมหาดไทยได้มีการต้ังงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เชน่ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

เป็นต้น  ในขณะท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540ได้วางหลักการที่ทําให้หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนรว่มทางการ

เมือง ประกอบกับหลังวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ.2540 รัฐบาลได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ท้ังนี้ IMF ได้กําหนดเง่ือนไขให้หนึ่งคือการรัฐบาลส่งเสริมให้

เกิดธรรมาภิบาลในการการบริหาร ซ่ึงหนึ่งในองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลคือการส่งเสริมการมี

ส่วนรว่ม จนนํามาสู่การตราพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.

2546ต้ังแต่ตารางที่ 3.4 ถึง ตารางท่ี 3.9 ได้แสดงตัวเลขงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากสํานัก

งบประมาณไปยังหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซ่ึงเป็นงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) งบประมาณเพ่ือการปฏิรูปการเมืองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทํานโยบาย3) ส่งเสริมการกระจายอํานาจ4) เพ่ือเสริมสร้างพลเมือง

เข้มแข็งและสรา้งเครือข่ายภาคพลเมือง5)เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบรหิารราชการแผ่นดิน6)เพ่ือ

ส่งเสริมการจัดการตนเองของท้องถ่ินท้ังนี้ตัวเลขท่ีนํามาวิเคราะห์มาจากเอกสารงบประมาณของสํานัก

งบประมาณโดยได้ศึกษาเอกสารงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2557 
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ตารางที่ 3.4  งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 2557 เพื่อการปฏิรูปการเมืองและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

ปฏิรูปการเมือง/ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 75,751,400.00 97,961,400.00   
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูป
การเมือง แผนงานส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 175,939,399.00 204,500,000.00 223,107,700.00 
ผลผลิตที่ 1 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมภายใต้แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข                   

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 277,804,100.00 518,619,500.00 408,613,200.00 

ผลผลิตที่ 3 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ภายใต้แผนงาน สนับสนุนการจัดการ
ของรัฐสภาศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

สถาบันพระปกเกล้า 148,100,800.00 156,598,300.00 164,504,100.00 

กิจกรรม พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ผลผลิตการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธปิไตย 
ภายใต้แผนงาน สนับสนนุการจัดการของรัฐสภาศาล 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
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กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย     70,718,100.00 

โครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
ภายใต้แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย 

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 10,000,000.00 14,057,000.00 25,000,000.00 

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนนิงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน
ในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1) 161,328,300.00 111,075,000.00 15,766,700.00 

ผลผลิตที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองภายใต้แผนงาน สนบัสนุนการจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 105,066,500.00 121,570,100.00 125,276,100.00 

ผลผลิตที่ 1 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนงาน
สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย   261,272,700.00 261,272,700.00 

ผลผลิตที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่าน
กลไกหมู่บ้านภายใต้แผนงาน ส้ร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 8,408,500.00 8,408,500.00 7,567,700.00 
แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 
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                               รวม (บาท) 
786,459,600.00 1,289,562,500.00 1,078,718,600.00 
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จากตารางท่ี 3.4 ได้แสดงถึงตัวเลขงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของส่วนราชการ องค์กรอิสระ 

และองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆ ซ่ึงเป็นงบประมาณเพ่ือการปฏิรูปการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง  งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยในบางหน่วยงานได้ถูกกําหนดให้การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองหรือการปฏริูปการเมืองเป็นแผนงานหลัก หรือเป็นผลผลิตหนึ่งภายใต้แผนงาน  ในขณะท่ี

งบประมาณของหน่วยงานบางแห่งได้สอดแทรกการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในระดับของกิจกรรมและ

โครงการ    

 ท้ังน้ีตัวเลขงบประมาณท่ีได้แสดงในตารางข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางของงบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรรในระยะ3 ปีจะมีตัวเลขที่มีทิศทางเพ่ิมข้ึนในโครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องหรือเป็น

งบประมาณส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตามงบประมาณเพ่ือการปฏิรูปการเมืองในระหว่างปี พ.ศ.2555 และ 

พ.ศ. 2556 ได้จัดสรรไปยังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพ่ือดําเนินแผนงานส่งเสริมการปฏิรูป

การเมือง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือการปฏิรูปฯ โดยในปี พ.ศ.2555 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณส่วนนี้จํานวน 75,751,400 บาท และในปี พ.ศ.2556 

เป็นจํานวน 97,961,400 บาท แต่ในปี พ.ศ. 2557 ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนน้ีให้แก่

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออก

ประเทศไทย ภายใต้แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย จํานวน 

70,718,100 บาท ไปยัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ในขณะท่ีหน่วยงานด้านความม่ันคง

คือกระทรวงกลาโหมก็ได้จัดงบประมาณสําหรับแผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟ้ืนฟู

ประชาธิปไตย จํานวน 8,408,500 บาท ในปี พ.ศ.2555 และ 2556 โดยในปี พ.ศ.2557 งบประมาณ

ได้รับการจัดสรรลดลงเป็น 7,567,700 บาท สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้รับ

งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 161,328,300 บาท พ.ศ.

2556 จํานวน 111,075,000 บาท แต่ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรลดลงเหลือเพียง 15,766,700 

บาท ในขณะที่หน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย คือ

สถาบันพระปกเกล้าได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมพัฒนาการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย จํานวน 148,100,800 บาทในปี พ.ศ.2555 และ156,598,300 บาทในปี พ.ศ.2556 



83 

 

สําหรับในปี พ.ศ.2557 ได้รับจัดสรร จํานวน 164,504,100 บาท ซ่ึงเป็นงบประมาณสําหรับสถาบัน

พระปกเกล้าและสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง  นอกจากนี้ยังมีงบประมาณของกองทุนพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง ซ่ึงได้รับการจัดสรรนับต้ังแต่ได้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองข้ึนมาโดยมี

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเป็นผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การ

จัดต้ังกองทุน โดยในปี พ.ศ.2555 ได้รับจํานวน 10,000,000 บาท ปี พ.ศ.2556 จํานวน 14,057,000 

บาท และในปี พ.ศ.2557 จํานวน 25,000,000 บาท 
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ตารางที่ 3.5  งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 2557 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จัดทํานโยบาย 
  

ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมจัดทํานโยบาย ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 175,939,300.00 204,500,000.00 223,107,700.00 
ผลผลิตนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 763,652,600.00 848,446,200.00 1,931,674,400.00 

ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาติดตามและ
ประเมินผลการปฏบิัติราชการและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 81,191,000.00 93,984,700.00 120,163,600.00 

ผลผลิตที่ 1 นโยบาย แนวทาง 
มาตรการเพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาฯ ภายใต้
แผนงาน สนับสนุนการจัดการของ
รัฐสภาศาลและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ วัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสาํรวจ 
ศึกษาและวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย 
โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหลักรวมทั้งเสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
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คณะรัฐมนตรี 

สํานักงานเลขาธิการนายกรฐัมนตร ี 46,207,600.00 50,498,200.00 57,562,500.00 
บริหารจัดการการสื่อสารของ
รัฐบาลสู่สาธารณชน 

 รวม (บาท) 1,066,990,500.00 1,197,429,100.00 2,332,508,200.00   
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ตารางท่ี 3.5 ได้แสดงถึงงบประมาณของส่วนราชการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ท่ีมี

วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทํานโยบายซ่ึงงบประมาณของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะ

ท่ีแตกต่างกันออกไป โดยงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปน็งบประมาณเพ่ือการ

บริหารจัดการการส่ือสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน คือการส่งข้อความจากรัฐบาลลงไปยังประชาชน ซ่ึง

เป็นการมีส่วนร่วมในระดับท่ีตํ่าที่สุด เพราะคือการสื่อสารฝ่ายเดียวจากรัฐบาลไปยังประชาชนเพ่ือให้

ประชาชนรับรู้ถึงนโยบายของภาครัฐและสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้  ในขณะท่ีงบประมาณท่ีได้รับ

การจัดสรรไปยังสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจหาแนวทางอันจะ

นํามาสู่การปฏริูปกฎหมายซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 

เช่นเดียวกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรบันโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพแบบมีส่วนรว่ม โดยในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพจะเริ่มต้นจากการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน เพื่อให้นโยบายที่ถูกกําหนดมาสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

ในส่วนของงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาก

ท่ีสุดในหมวดน้ี ซ่ึงเป็นงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการนํานโยบายไปสู่การปฏบัิติของหน่วยงานภาครฐั 

โดยประชาชนสามารถมีส่วนติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ 



87 

 

ตารางที่ 3.6  งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 2557 ส่งเสรมิการกระจายอํานาจ 

ส่งเสริมการกระจายอํานาจ ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 126,066,000.00 561,972,200.00 249,286,200.00 
แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  126,066,000.00 561,972,200.00 249,286,200.00   
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งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 2557สําหรับแผนงาน ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินพบเพียงงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานในสังกัดโดยงบประมาณในปี พ.ศ.2556 

ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 ถึงเกือบ 4 เท่า แต่ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรน้อยลง

กว่าครึ่ง พระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 มาตรา 12ได้กําหนดใหค้ณะกรรมการกระจายอํานาจฯ มีอํานาจหน้าท่ี 

…….(1) จัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการเพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 

…….(2) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง 

…….(3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน และ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐ กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเองเป็นสําคัญ 

…….(4) กําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วน

ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

…….(5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหวา่งส่วน

ราชการ รฐัวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถ่ินหรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดอํานาจและหน้าท่ี การจัดสรรภาษีและอากร เงิน

อุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการถ่ายโอน

ภารกิจตาม (2) (3) และ (4) 
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…….(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมาย

บัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคํานึงถึงความสะดวก

รวดเรว็ในการให้บริการประชาชน และการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นสําคัญ 

…….(7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการรักษาวินัย

ทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

…….(8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และ

คําสั่งที่จําเป็นเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อ

คณะรัฐมนตรี 

…….(9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบและคําสั่งท่ี

จําเป็นเพ่ือดําเนินการให้เปน็ไปตามแผนการกระจายอํานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

…….(10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมข้ึนให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

…….(11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความจําเป็น 

…….(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 

…….(13) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวา่ ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ ไม่ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 

…….(14) เสนอรายงานเก่ียวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่อคณะรัฐมนตรี

อย่างน้อยปีละครัง้ 

…….(15) ออกประกาศกําหนดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้

…….(16) ปฏบัิติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
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ตารางที่ 3.7  งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 2557เสริมสร้างพลเมืองเข้มแข็ง
และส่งเสริมเครือข่ายภาคพลเมือง 

สร้างพลเมืองเข้มแข็ง สร้าง
เครือข่ายภาคพลเมือง ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 207,101,500.00 198,149,400.00 199,930,300.00 

ผลผลิตที่ 4 เครือข่ายได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพภายใต้แผนงาน เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคม (1) 217,213,100.00 220,315,000.00 209,834,800.00 

ผลผลิตที่ 5 เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพภายใต้แผนงาน เสริมสร้างความ
มั่นคงของชีวิตและสังคม 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมฯ (2) 86,177,200.00 84,301,800.00 88,759,200.00 

ผลผลิตที่ 2 เครือข่ายได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพภายใต้แผนงานเสริมสร้างความ
มั่นคงของชีวิตและสังคม 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 30,104,600.00 32,133,400.00 30,356,900.00 

ผลผลิตที่ 1 เครือข่ายได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพภายใต้แผนงานเสริมสร้างความ
มั่นคงของชีวิตและสังคม 

สํานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็กฯกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 36,126,800.00 21,522,700.00 24,170,400.00 

ผลผลิตที่ 2 เครือข่ายได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพภายใต้แผนงานเสริมสร้างความ
มั่นคงของชีวิตและสังคม 
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กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 55,653,000.00 93,746,800.00 729,391,000.00 

ผลผลิตเครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ
จัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัย
สุขภาพ ภายใต้แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข 347,173,100.00 353,440,100.00 318,570,000.00 

ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)และภาคีเครือข่ายได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนรว่มในการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนภายใต้แผนงาน พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 7,370,640,000.00 7,488,000,000.00 7,544,160,000.00 

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม) เชิงรุกภายใต้แผนงาน พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต้ (ศอ.บต.) 1,626,036,100.00 2,295,905,300.00 2,765,711,000.00 

ผลผลิตที่ 1 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แผนงาน แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 รวม (บาท) 9,976,225,400.00 10,787,514,500.00 11,910,883,600.00   
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ตารางท่ี 3.7 ได้แสดงงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ

เป็นไปในลักษณะเสริมสร้างพลเมืองเข้มแข็งหรือส่งเสริมเครือข่ายพลเมือง  โดยในปัจจุบันหน่วยงาน

ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการสาธารณะ อย่างไรก็

ตามปัจจัยสําคัญท่ีจะส่งเสริมให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ คือการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนกับประชาชนถึงบทบาทในการมีส่วน

ร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับท้ังหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์การภาคประชาสังคม ท้ังน้ีเครือข่าย

ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐทั้งในการร่วมจัดบริการสาธารณะ ร่วมนํานโยบายไปปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผลนโยบาย   ตารางข้างต้นนี้ได้แสดงตัวเลขงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐทั้งเพื่อการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พลเมืองและการสร้างเครือข่ายทางการเมือง  โดยส่วนราชการท่ีจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับภาคประชาชน ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวง

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมฯสํานักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมฯสํานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็กฯกระทรวงพัฒนาสังคมฯกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ในขณะท่ีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณท้ังเพ่ือการสร้างเครือข่ายและเพื่อพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุข ในขณะท่ี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน

ท้องถ่ินพ่ึงตนเองภายใต้แผนงานเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
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ตารางที่ 3.8  งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 2557 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ     16,007,100.00 

วัตถุประสงค์ข้อ 2.สร้างเครือข่ายปัองกันทุจริต
ภาครัฐภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต แผนงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2557-2558 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2,084,200.00 43,919,600.00 30,115,600.00 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนใน
การบริหาร/ปรบัปรุงรูปแบบการทํางานให้มี
ลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือ และสร้างเครือข่าย ในผลผลิตที่ 2 การ
ยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภบิาล/ปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวง
ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 522,780,300.00 469,278,700.00 459,422,700.00 

ผลผลิตที่ 1 ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมี
ความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการ
ทุจริตภายใต้แผนงานสนับสนุนการจัดการของ
รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 รวม (บาท) 524,864,500.00 513,198,300.00 505,545,400.00   
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ตารางท่ี 3.8 ได้แสดงถึงงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรอิสระสําหรับส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การบริหารงานราชการเป็นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม 

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคือหน่วยงานหลักท่ีได้มีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการทํางานของหน่วยงานในระบบราชการ ตลอดจนมีส่วน

ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังนี้ ภายใต้ผลผลิตนี้ประกอบด้วยหลาย

กิจกรรมงบประมาณในส่วนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมี

ความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตเป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงเท่านั้น  ในขณะท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ

การพัฒนาเครือข่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ   

นอกจากน้ียังรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการต้ังงบประมาณสําหรบัผลผลิต  คือ ภาคประชาชนและ

หนว่ยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต แต่รายการค่าใช้จ่ายมีเพียงค่า

ก่อสร้างอาคารสํานักงานเท่าน้ัน 
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ตารางที่ 3.9  งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง 
2557 เพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของท้องถิ่น 
 

 

การส่งเสริมการจัดการตนเองของท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวฯ 
(อพท.) 17,500,000.00 13,500,000.00 29,500,000.00 

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาภายใต้
ผลผลิตการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 30,000,000.00 37,652,200.00 11,800,000.00 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในชุมชนภายใต้แผนงานสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฟื้นฟู
ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,837,500.00 51,118,100.00 48,262,800.00 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมด้านทรัพยากรน้ําบาดาลของประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นภายใต้ผลผลิตที่ 1 ทรัพยากรน้ํา
บาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพแผนงาน จัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 535,662,700.00 507,408,300.00 577,900,500.00 

ผลผลิตที่ 1  การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) 862,439,000.00 814,913,700.00 74,362,000.00 

ผลผลิตที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและ
พัฒนาเพื่อการพึงพาตนเอง ภายใต้แผนงาน
เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 38,522,634,200.00 67,969,939,900.00 6,007,480,700.00 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน (SML) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 565,096,000.00 555,752,000.00 583,773,100.00 
ผลผลิต การสนับสนนุการวจิัย แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 35,257,800.00 35,000,000.00 0.00 

กิจกรรมการสร้างความรักความสามัคคีของคน
ในชาติและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ ผลผลิต การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 1,720,000,000.00 6,360,000,000.00 2,031,061,400.00 

เป็นแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีพัฒนา
อาชีพสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการ และสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและ
แก้ปัญหาสตรี 
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 1,858,710,600.00 884,656,300.00 949,190,700.00 

ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้มีความมั่นคงภายใต้แผนงาน
ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน/พัฒนา
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2,550,965,300.00 3,584,000,600.00 3,967,532,400.00 

ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของ
พลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนภายใต้แผนงานส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน 

                        รวม (บาท) 46,711,103,100.00 80,813,941,100.00 14,280,863,600.00   
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จากตารางท่ี 3.9 ซึ่งได้แสดงถึงงบประมาณของส่วนราชการและองค์การมหาชน เพ่ือการ

ส่งเสริมการจัดการตนเองของท้องถ่ินทั้งการจัดการตนเองเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม โดย

องค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืน (องค์การมหาชน) ให้ความสําคัญกับเครือข่ายในการ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้ท้องถ่ินสามารถสร้างรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ โดยได้รับการจัดสรร

งบประมาณจํานวน 17,500,000 บาท ในป ีพ.ศ. 2555 ได้รับ 13,500,000 บาท ในปี พ.ศ.2556 และ

ได้รับเพ่ิมข้ึนมากในปี พ.ศ.2557 เป็น 29,500,000 บาทในขณะท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นให้เกิดความสมานฉันท์และความปรองดองข้ึนในชุมชนจึงดําเนินโครงการ

เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ภายหลังจากเกิดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอันนําไปสู่ความ

แตกแยกทางความคิดและความขัดแย้งทางเมือง โครงการน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึง

เป็นการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเพ่ืออํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนให้มาใช้กระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกแทนการนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2555 

จํานวน 30,000,000 บาท และในปี พ.ศ.2556 เพ่ิมข้ึนเป็น 37,652,200 บาท แต่ในปี พ.ศ.2557 กลับ

ได้รับการจัดสรรลดลงเหลือเพียง 11,800,000 บาท  

ส่วนราชการอ่ืนๆ ท่ีได้ต้ังงบประมาณสําหรับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

กรมทรัพยากรนํ้าบาล และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ที่ได้จัดสรงบประมาณเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ทั้งนี้กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2555 จํานวน 535,662,700 บาท ในปี พ.ศ. 

2556 จํานวน 507,408,300 บาท และในปี พ.ศ.2557 จํานวน 577,900,500 บาท ซ่ึงงบประมาณ

ดังกล่าวนี้จะถูกใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ในกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

เครือข่ายและภาคีเพ่ือการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตท่ี 1 คือ การมีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับงบประมาณจํานวน 570,408,300 บาท 
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ประกอบด้วยกิจกรรมจํานวน 11 กิจกรรม และในกิจกรรมต่างๆ น้ัน มีกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีงบประมาณ 64,840,800 บาท กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เพ่ือสร้างจิตสํานึก 136,192,300 บาท   งบประมาณในปี พ.ศ.2556 ของ กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพแผนงานท่ี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟ้ืนฟูประชาธิปไตยโครงการท่ี 1 โครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 37,652,200 ล้านบาทได้นํามา

รวมไว้ในตารางข้างต้น ในขณะท่ีแผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิตท่ี 1 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

391,298,100 บาทไม่ได้นํามารวมไว้เน่ืองจากเป็นงบประมาณท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความ

คุ้มครองในสิทธิเสรีภาพ แต่ไม่ได้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยตรง 

สําหรับงบประมาณซ่ึงเป็นไปตามนโยบายประชานิยมแต่มีวัตถุประสงค์หรือกระบวนการท่ี

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้แก่ งบประมาณของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดย

ในปี พ.ศ.2555 ได้รับการจัดสรรเป็นจํานวน 38,522,634,200 บาท ในปี พ.ศ.2556 ได้รับการจัดสรร

จํานวน 67,969,939,900 บาท ในขณะท่ีในปี พ.ศ.2557 ภายหลังการบริหารงานของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณลงโดยเหลือเพียง 6,007,480,700 บาท นอกจากน้ี

โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซ่ึงได้ริเริ่มข้ึนในสมัยรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ เพ่ือเป็นแหล่งทุนสํา

หรบพัฒนาศักยภาพสตรีในการสร้างอาชีพและสวัสดิการ ในปี พ.ศ.2555 ได้รับ 1,720,000,000 บาท 

ในปี พ.ศ.2556 ได้รับ 6,360,000,000 บาท และในปี พ.ศ.2557 ได้รับ 2,031,061,400 บาท  

นอกจากน้ียังมีงบประมาณสําหรับส่งเสริมให้ เ กิดการวิ จัยปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้น ท่ี 

(Participatory Action Research) เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นท่ีได้วิจัยปัญหาและหาทางออกด้วยตนเอง 

โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนจากงบประมาณท้ังหมดคือในปี 

พ.ศ. 2555 ได้รับ 565,096,000 บาท ในปี พ.ศ.2556 จํานวน 555,752,000 บาท และในปี พ.ศ.2557 

ได้รับ 583,773,100 บาท ไปยังชุมชน   ท้ังน้ีส่วนราชการที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนคือ

กรมการพัฒนาชุมชน โดยในปี พ.ศ.2556 ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
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รากและสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน โดยแผนงาน พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลผลิตท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความม่ันคง 884,656,300 บาท 

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  2) พัฒนาประชาชน

กลุ่มเป้าหมายให้ได้ใช้องค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดสากลได้อย่างต่อเน่ือง 

เปิดช่องทางการตลาดใหม่  

จากการวิเคราะหง์บประมาณรายจ่ายต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมพบว่า งบประมาณของบางหน่วยงานหลายแห่งได้มีการ

สอดแทรกการใช้จ่ายงบประมาณซ่ึงมีส่วนในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แต่เน่ืองจาก

งบประมาณส่วนน้ันเป็นเพียงงบประมาณส่วนหนึง่ท่ีอยู่ภายใต้แผนงานอ่ืนๆ  ซ่ึงไม่ได้มีการจําแนกการใช้

จ่ายเฉพาะ เช่น งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ภายใต้ผลผลิตที่ 1 

นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเท่ียว กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มความ

ร่วมมือ เพื่อสร้างความเช่ือมโยงของพ้ืนท่ีท่องเท่ียว  กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรบัการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจึงไม่ได้นํางบประมาณของหน่วยงาน

ดังกล่าวน้ีมาอยู่ในเอกสารวิเคราะห์งบประมาณ เน่ืองจากแม้ว่าจะเป็นงบประมาณท่ีส่งเสริมการ

รวมกลุ่มและเครือข่ายแต่กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงหน่ึงกิจกรรมภายใต้แผนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม 

นอกจากน้ีงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐท่ีได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ

รวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมือง ได้ถูกนํามาวิเคราะห์ เช่นตัวอย่างของ

งบประมาณสําหรับการพัฒนาเครือข่ายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แต่

งบประมาณเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประชาชนและชุมชน เสริมสร้างขีด

ความสามารถของพลังชุมชนงบประมาณสําหรับพัฒนาผู้นําไม่ได้ถูกนํามารวมไว้ในตารางข้างต้น

เน่ืองจากงบประมาณดังกล่าวสอดแทรกอยู่ภายใต้กิจกรรมต่างๆ จํานวนมาก บางครั้งไม่ได้เป็น

งบประมาณต่อเน่ือง และในหลายกรณีงบประมาณดังกล่าวก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนถึงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงคืองบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบดําเนินการมากกว่างบลงทุน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง งบบุคลากร โดยงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนในปี พ.ศ.2556 ผลผลิต คือ

เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน งบประมาณ 

3,584,000,600 บาทประกอบด้วย งบบุคลากร 2,217,321,500 งบดําเนินงาน 1,316,583,100 บาท 

งบลงทุน 50,096,000คือเป็นงบบุคลากรถึงร้อยละ 61.86 

จากการวิเคราะห์เอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปี 

พ.ศ.2557 พบว่า งบประมาณท้ังหมดในปี พ.ศ.2555 ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมมีจํานวนสูงถึง 59,341,709,100 บาท ในปี 2556 จํานวน 95,163,617,700 บาท และ

ในปี พ.ศ.2557 จํานวน 30,357,805,600 บาท โดยตัวเลขที่สูงเป็นเพราะงบประมาณสําคัญคือ 

งบประมาณท่ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการจัดการตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิง งบกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง และงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซ่ึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการส่งเสริม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แต่ในกระบวนการดําเนินงานหรือกิจกรรมได้ให้ความสําคัญกับการจัดการ

ตนเองของประชาชนหรือชุมชน และเม่ือในปี พ.ศ.2557 งบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้

ถูกปรับลดไปเหลือเพียงร้อยละ 8 ของงบประมาณท่ีเคยได้รับในปี พ.ศ.2556 จึงทําให้ภาพรวม

งบประมาณในปี พ.ศ.2557 ลดลงจากเดิมมาก 

อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดบางประการทําให้การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาถึงการต้ังงบประมาณท่ี

เก่ียวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการ

ระดับจังหวัดและพื้นท่ี รวมถึงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ได้สอดแทรกอยู่ในกระบวนการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ 
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บทที่ 4 

การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีสว่นรว่มระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 

 เม่ือการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหนึ่งในวิธีการเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจถึง

ความจําเป็นและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน ซ่ึงจะทําให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้นํามาสู่ความพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่าน

กิจกรรมและโครงต่างๆ ของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระต่าง เพ่ือร่วมมือกันทํางานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมของหน่วยงานอย่างไรก็ตามความพยายามสร้างการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการนโยบายหรือการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐกระบวนการทํางาน

ของหน่วยงานต่างๆ  

4.1 งบประมาณบูรณาการ 

 การจัดทํางบประมาณในลักษณะยุทธศาสตร์บูรณาการได้ถูกริเริ่มและดําเนินการ

ต่อเนื่องมาหลายปี  โดยนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2548  ของรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และแนวคิดเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ให้มีความครอบคลุมในเชิงบูรณาการ 3 มิติ ได้แก่ มิติงานตาม

ยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)  มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี (Area)   และ

มิติงานตาม  ยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล 

(Agenda)(www.bb.go.th/budget/form_budget48/บทนํายุทธศาสตร์_48.doc) 

จากนั้นในป ี พ.ศ.2549 ได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรหิาร

งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549ซ่ึงกําหนดให้การบริหารงบประมาณจังหวัด

บูรณาการ หมายถึง การใช้รายจ่ายงบประมาณหรือสั่งการใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ยงานใน

จังหวัดตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากหัวหน้าสว่นราชการ โดยส่วนราชการหมายถึงส่วนราชการ
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ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแต่ไม่รวมถึงส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม 

องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดไว้เปน็การเฉพาะ 

(http://pbi.disaster.go.th/law/dpmlaw/main/content.php?page=sub&category=7

&id=243)  

 ท้ังนี้งบประมาณจังหวัดบูรณาการเป็นการบูรณาการงบประมาณในจังหวัดใน

ขณะที่งบประมาณยุทธศาสตร์บูรณาการ ดังตัวอย่างของปีงบประมาณ พ.ศ.2559ท่ีได้มีคําส่ัง

สํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 217/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํา

งบประมาณในลักษณะบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีการบูรณา

การงบประมาณท้ังหมด18 ด้าน ซ่ึงได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 2) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3)การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 4) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

และการค้ามนุษย์ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 8) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 9) 

การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 10) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 11) 

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 12) การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 13) 

การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 14) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 15) การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 16) การพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 17) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และแก้ปัญหาที่ดินทํากิน 18) การจัดระเบียบการค้าในท่ีสาธารณะ  

 องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะ

บูรณาการในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการหนึ่งท่านเป็นประธาน 

และมีรัฐมนตรีว่าการหนึ่งหรือสองท่านเป็นรองประธาน มีปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วน
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ราชการต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เป็นกรรมการ และมีผู้แทนจาก

ส่วนราชการต่างๆ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคําสั่งดังกล่าวได้กําหนดให้คณะกรรมการ

แต่ละคณะมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้

1) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตภารกิจ

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประเด็นการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการให้

ครอบคลุม ครบถ้วน เพ่ือให้การบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์

สูงสุด 

2) ประสานส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องจัดทําข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ี

เหมาะสมทีจ่ะดําเนินการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

3) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย 

4) จัดทําข้อเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตร ี

5) กํากับ ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการให้เป็นไป

ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ปราศจากากรทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานในทุก

มิติ ท้ังในระดับพื้นที่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามแผนบูรณาการ เพ่ือให้การ

ดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต้ังแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 

6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกรหรือคณะทํางานในการปฏิบัติงาน และเชิญส่วนราชการมา

ชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดข้อคิดเห็นได้ตามความจําเป็น 

7) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 การบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐมีเจตนาท่ีจะเชื่อมโยงภารกิจ

ของหน่วยงานต่างๆ ที่จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์เดียวกัน แต่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆซ่ึง

ทําให้เกิดการทํางานซํ้าซ้อน ขาดประสิทธิภาพ และยากท่ีประเมินผล แม้ว่าภารกิจท่ีมีลักษณะ

ซํ้าซ้อนกันดังกล่าวจะมีอยู่มากในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐแต่การจัดทํายุทธศาสตร์บูรณา

การร่วมกัน มีเพียงประเด็นปัญหาบางประการเท่านั้นท่ีได้ถูกนํามาสู่การบูรณาการร่วมกันตาม

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว  

 “รัฐบาลอยากให้เน้นว่าขับเคลื่อนนโยบายสําคัญแล้วได้ผลจริงจัง ดูความ

ซํ้าซ้อนของภารกิจ พ้ืนท่ี มีกรรมการกลางซ่ึงแต่งต้ังโดยคําส่ังสํานักนายกฯ ท่านรอง

นายกฯ แต่ละท่านเป็นประธานบูรณาการ ท่านหนึ่งจะรับเรื่องสองเรื่อง ดูจากเจ้าภาพ

หลักว่าเป็นใครก็เป็นรองนายกฯ ท่ีดูแลเจ้าภาพหลัก เช่น ยาเสพติด ปปส. เป็น

เจ้าภาพหลัก ปปส.ข้ึนกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมข้ึนกับรองวิษณุ รอง

วิษณุก็มาเป็นประธานฯ ให”้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ในการจัดทํายุทธศาสตร์บูรณาการจําเป็นต้องอาศัยรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงมี

อํานาจในการตัดสินใจมาเป็นประธานในแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตามการบูรณาการร่วมกันก็ยัง

เป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละหน่วยงานยังคงยืนยันที่จะทําภารกิจเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับ

งบประมาณลดลง ทําใหทํ้าได้แค่ในระดับของการนําโครงการของส่วนราชการต่างๆ มารวมกัน

เป็นแผนโดยท่ีแต่ละหน่วยงานยังคงต่างคนต่างทําเช่นเดิม  ไม่ได้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง 

ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า 

 “ในส่วนกลาง ถ้าดูแผนงบประมาณ จะมีคณะกรรมการบูรณาการงบประมาณ 

อย่างงบปี 58 ก็มีคณะกรรมการบูรณาการงบประมาณเป็นเรื่องๆ เช่น คนทุกช่วงวัย มี

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา กระทรวง พมจ. แต่บูรณาการไม่ค่อยได้ เพราะ

ทําได้กับงานเดิม ไม่มีใครตัดออก ประนีประนอม มันไม่ใช่บูรณาการ แค่เย็บเล่ม

รวมกัน ถ้าไม่กระจายอํานาจให้ท้องถ่ินยาก” 
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 อุปสรรคประการสําคัญท่ีทําให้ไม่สามารถบูรณาการการทํางานกันได้ ก็

เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ล้วนเป็นอิสระต่อกัน มีสถานะเทียบเท่ากัน ประกอบกับผู้มีอํานาจคือ

ประธานประเด็นยุทธศาสตร์บูรณาการต่างๆ ก็ไม่เด็ดขาดพอที่จะตัดสินใจให้หน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่ งยกเลิกการดําเนินการ ท่ี ซํ้า ซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน จึงทํา ได้ เ พียงการ

ประนีประนอมระหว่างกัน  

 “อย่าง 5 จังหวัด แก้ปัญหาภาคใต้ บูรณาการไม่ได้ ได้แค่เย็บเล่มรวมเป็นแผน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แต่ละหน่วยเค้าก็สถานะเท่ากัน เค้าเป็นกระทรวง

เท่ากัน คนระดับปลัด ระดับกรม เลยเป็นไปได้ยาก ถ้าเคาะจากข้างบนก็น่าจะได้อย่าง

สภาพัฒน์ก็เล่นตรงนี้ไม่ได้ ต้องกระจายอํานาจให้เป็นเชิงพ้ืนที่ถึงจะบูรณาการได้”จาก

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์บูรณาการมีท้ังหมด 18 เรื่อง โดย

เลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญและมีการดําเนินการร่วมกันในประเด็นปัญหาเดียวกัน

หลายหน่วยงาน นอกจากนี้ก่อนการพิจาณางบประมาณประจําปี สํานักงบประมาณ สภาความ

ม่ันคงแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะร่วมกัน

จัดทํายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด  

 “เราบูรณาการทุกเรื่องไม่ได้ งบประมาณประจําปีของเรา เวลาเราทํา

งบประมาณประจําปี ก่อนท่ีแต่ละหน่วยงานจะขอเงิน สํานักงบฯ สภาความม่ันคง 

สภาพัฒน์ฯ จะทํายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ นโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์แต่ละ

ด้านจะมียุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์จัดสรรจะล้อมาจากนโยบายรัฐบาลแต่ละด้าน 

จัดทําทุกปี ปีนึงพอเริ่มปี 59 ก็จะมียุทธศาสตร์ 59 ปี 58 เราก็มียุทธศาสตร์ 58 แต่ถ้า

สองปีรัฐบาลชุดเดียวกัน ยุทธศาสตร์ก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ เรายึดโยงจากนโยบายรัฐบาล

เป็นหลัก”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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 หากสามารถเชื่อมโยงงบประมาณของส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติได้ ก็จะทําให้การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนําไปสู่การ

พัฒนาอย่างแท้จริง  รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้

กําหนดให้ในการจัดทํายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณนั้น จะต้องให้ความสําคัญกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มิฉะนั้นแล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อให้เขียน

สวยหรูเพียงใด แต่เม่ือไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาอย่างจริงจังในการทํายุทธศาสตร์จัดสรร

งบประมาณแล้ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไม่สามารถเป็นแผนขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้จริง ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า 

 “รัฐบาลชุดนี้ คสช.ให้ความสําคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การทํายุทธศาสตร์

จะมีหัวข้อตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ คสช.พยายามให้โยงให้ได้ ยุทธศาสตร์ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจต้องมาอยู่ในยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เพราะหลายคนบอก

กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และไม่เดินตามนั้นมาเขียนกันใหม่ คสช.เลยโยงให้

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาอยู่ในยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เราเคย

เช่ือมสัดส่วนมันค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยทุกอย่างสามารถ

ไปอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

 ดังนั้นในการจัดทํางบประมาณยุทธศาสตร์บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ

จําเป็นต้องคํานึงถึงยุทธศาสตร์หลัก และนําเสนอโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไปเพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์  และมีการกระจายตัวช้ีวัดไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงาน

ทุกๆ แห่งต่างมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การทํางานตามยุทธศาสตร์มีทิศทางท่ีชัดเจน 

แน่นอน และสามารถคาดหวังผลลัพธ์บั้นปลายได้จริง 
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 “แผนบูรณาการ 18 เรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละเรื่อง เช่น ยา

เสพติดก็อยู่ในยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง นี่คือโครงสร้างของประเทศในการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ ถ้าผมเป็นหน่วยงาน แผนงานท่ีผมจะทํา ผมต้องมีหัวข้อตามยุทธศาสตร์

แน่นอน ส่วนผลผลิตโครงการผมคิดเองได้ อะไรท่ีเป็นเรื่องของแผนบูรณาการก็จะมี

เจ้าภาพมาดูให้ก่อนต้ังงบประมาณ เช่น เรื่องบูรณาการยาเสพติด ปีหน้าเราจะบําบัด

คนติดยาเท่าไหร่ ป้องกันเท่าไหร่ ทุกหน่วยงานก็ต้องทําให้ตรงเป้า ถ้าไม่มีบูรณาการ 

ทุกคนก็ทําของตัวเองไปเรื่อย ไม่ตรงเป้า ไม่ไปสู่จุดหมายท่ีกําหนดไว้”จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 แม้ว่างบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจะมีแทรกอยู่ใน

งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐอยู่ไม่น้อย แต่ยังไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ท่ีต้อง

บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อย่างไรก็ตามหน่วยงานหลายแห่งก็ได้มีความตกลงและ

ความร่วมมือระหว่างกันอยู่บ้าง 

 แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท่ีได้จัดทําข้ึน ไม่เป็นไปในเชิงบูรณาการอย่าง

แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงปฏิบัติ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท่ีได้จัดทําข้ึนเป็นไป

ในลักษณะของการแยกส่วนงานและแบ่งสรรงบประมาณในแต่ละหน่วยงานมากกว่าการ

ดําเนินการร่วมกันในเชิงบูรณาการ (สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า : 2549, หน้า 

41) 

 

4.2 การบูรณาการงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในส่วนกลาง 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายท่านเห็นตรงกันว่าโครงการเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมได้กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันจําเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีซ่ึงให้ความสําคัญต่อการสร้างการมีส่วน
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ร่วม ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงได้ต้ังงบประมาณเพ่ือภารกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ

หรือองค์กรอิสระ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหลายท่านก็เห็นสอดคล้องกันว่าหน่วยงาน

ส่วนใหญ่ยังขาดความร่วมมือระหว่างกัน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งกล่าวว่า 

 “มีเยอะเลยหน่วยงานท่ีทําเสริมสร้างประชาธิปไตย กกต.มีงบท่ีได้จากสํานักงบ

ฯ มีได้จากกองทุนฯ สถาบันพระปกเกล้าก็ทํา รัฐสภาก็ทํา เยอะมาก แต่ยังไม่ได้บูรณา

การ ถ้าจะทําให้เห็นผลมันต้องยกเข้ามาเป็น 18 19 เรื่อง ไม่อย่างนั้นหาเจ้าภาพ

ลําบาก” 

ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านดังกล่าวเห็นว่าเพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง จําเป็น

ที่จะต้องมีเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ เช่นเดียวกับที่มีการดําเนินการอยู่ของ

ยุทธศาสตร์บูรณาการ อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางได้เล็งเห็นความสําคัญของ

การดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีทําให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้การทําความตก

ลงจากหน่วยงานส่วนกลางเพียงครั้งเดียวก็สร้างโอกาสให้กับหน่วยงานในสังกัดท่ีอยู่ในภูมิภาค

ได้ไปปฏิบัติต่อให้เห็นผล ท้ัง ดังความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่ง การทําความตกลง

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางไว้แล้วจะเอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือในระดับพ้ืนท่ีได้

ง่าย เพราะถือเป็นนโยบายที่หน่วยปฏิบัติในพ้ืนท่ีจะต้องรับมาปฏิบัติ 

 “เวลาประชุมระดับจังหวัดเขาก็จะมีพิมพ์เขียวของเขาไว้แล้ว กกต. กับ กศน. มี 

MOU ในส่วนกลาง พอทําแล้วภูมิภาคก็ประสานงานกันง่าย” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ผู้ให้ความเห็นหลักจํานวนไม่น้อยได้แสดงความเห็นว่าการทําบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างหน่วยงานในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่มักกระทําเพ่ือเป็นพิธีกรรมเท่านั้น แต่ไม่ได้หวัง

ผลสําเร็จที่แท้จริง ทําให้ในหลายครั้งมีการทําบันทึกความเข้าใจแต่ไม่ได้มีเอกสารแนบท้ายเพ่ือ

อธิบายถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เม่ือผู้บริหารของหน่วยงานลงนามใน

บันทึกความเข้าใจก็ถือว่าเสร็จส้ินพิธีกรรม ทําให้ขาดการสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน ดังท่ี

ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งกล่าวว่า 
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 “ไอ้ท่ีไปถ่ายรูปทํา MOU มันจบแค่ตอนท่ีเซ็น ถ่ายรูปก็จบแล้วก็ไม่มีอะไร

เกิดข้ึน” 

 สําหรับตัวอย่างท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมก็เช่นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกับ สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ร่วมกันจัดทําคู่มือ

การจัดกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย 4 ช่วงช้ันท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สําหรับครู-อาจารย์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายและพื้นฐานสําคัญในการ

พัฒนาประชาธิปไตย ซ่ึง  4 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นท่ี 1ประถมศึกษาปีท่ี 1- 3 ช่วงชั้นท่ี 2

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงช้ันท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : 2552) 

 

4.3 การบูรณาการงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี 

 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด มีทั้ง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากราชการส่วนกลางลงมายังพ้ืนที่ งบประมาณท่ีท้องถ่ินจัดสรร

เอง รวมไปถึงงบประมาณท่ีถูกจัดสรรโดยองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อปฏิบัติการในพ้ืนท่ี ในการนี้

ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาสองพ้ืนท่ีคือที่จังหวัดระนองและแม่ฮ่องสอนเพ่ือให้เห็นภาพการบูรณาการ

การทํางานในระดับพ้ืนท่ีที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าความร่วมมือในระดับจังหวัดนั้น

มีท้ังความร่วมมือซ่ึงเกิดจากการทําร่วมมือของหน่วยงานในส่วนกลางก่อน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ

ทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานส่วนกลาง หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ และรูปแบบความ

ร่วมมือท่ีเกิดข้ึนโดยหน่วยงานในพ้ืนที่สร้างความร่วมมือระหว่างกันเอง ซ่ึงก็มีทั้งความร่วมมือท่ี

เกิดจากกลไกระดับจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานร่วมกันเพ่ือ

พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยท่ีชื่อของคณะทํางานอาจไม่ได้ส่ือโดยตรงถึงการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือที่เกิดข้ึนโดยหน่วยงานใน
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พื้นท่ีเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือ ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการผ่านการทํา

บันทึกความเข้าใจร่วมกัน และความร่วมมือที่เกิดข้ึนจากความสันพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการของ

สมาชิกของหน่วยงาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งได้ให้ความคิดเห็นไว ้

 “ในระดับจังหวัด MOU เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ช่วยเหลือเก้ือกูลกันใน

จังหวัดเล็กๆ มีความร่วมมือกันดี แต่ก็ข้ึนกับ head ของแต่ละส่วนงาน ถ้ามี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ไม่มีปัญหา ไม่ต้องมีหนังสือราชการอะไร” 

 อย่างไรก็ตามความร่วมมือในระดับพ้ืนท่ีทําได้อย่างจํากัดด้วยเง่ือนไขต่างๆ ทํา

ให้มีข้อเสนอว่าหากจะให้การทํางานแบบบูรณาการในพ้ืนที่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการบูรณาการงบประมาณร่วมกันนั้น จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกลไกระดับจังหวัดมา

สนับสนุนการทํางาน เนื่องจากหน่วยงานแต่ละแห่งมักจะมีเป้าหมายและวิธีการดําเนินงานของ

ตนเอง ซ่ึงอาจแตกต่างจากหน่วยงานท่ีเข้ามาร่วมด้วยในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ นี้ยังเป็นหน่วยงานในระดับเดียวกัน จึงไม่สามารถบังคับหรือสั่งการไป

ยังหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งกล่าวว่า 

 “ถ้าจะให้ได้ผลจริงจังคงต้องใช้กลไกของผู้ว่าฯ สํานักงบประมาณพยายามทํา

โครงสร้างให้เป็นสํานักงบประมาณประจําจังหวัด ผู้ว่าฯ นั่งอยู่ในจังหวัดหนึ่ง ไม่รู้หรอ

กว่าหน่วยงานอะไรบ้างที่ไปทํางานในพ้ืนที่ของผู้ว่าฯ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ท้องถ่ิน คนไปทําในพ้ืนท่ีผู้ว่าฯ เยอะเลย แต่ผู้ว่าฯ ไม่รู้ ไม่มีสิทธิมาผ่านเรื่องเลย 

ต่อไปนี้ต้องให้ผู้ว่าฯ มาดูด้วยตั้งแต่ขอตั้งงบฯ ผู้ว่าฯ มีสิทธิเสนอแนะ เช่น กรมทาง

หลวงจะไปสร้างถนนเรื่องมาผ่านผู้ว่าฯ แล้วค่อยให้กรมทางสร้าง”จากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 แนวคิดท่ีจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานใน

จังหวัดเป็นข้อเสนอท่ีจะลดความซํ้าซ้อนในการทํางานในจังหวัด เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งส่วนราชการ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย หรือองค์กรอิสระ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภา

พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ต่างก็ได้เข้ามาทํางานในพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 

 “เรามีสํานักงบประมาณท่ีอยู่ในพื้นท่ีเป็นท่ีปรึกษาผู้ว่าฯ สํานักงบฯ เอาข้อมูล

ให้ผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ เอาข้อมูลไปทําบูรณาการ หรือการให้ความรู้การเมือง ทุกหน่วยงาน

ต้องรายงานให้ผู้ว่ารู้ว่าเข้ามาแล้ว มันซํ้า มันซ้อน แต่ถ้าอยู่ลอยๆ ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานไม่ค่อยเกิด แค่คนละกรมในกระทรวงเดียวกันยังไม่ยอมกันเลย”จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ได้มีข้อเสนอว่าควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน ดังท่ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเป็นกลไกในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซ่ึงสามารถจัดประชุมเพ่ือกําหนดทิศ

ทางการบริหารงานในจังหวัดโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการเชิงหน้าที่ในจังหวัด เช่น 

พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด แรงงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตําบล รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค การ

ท่าอากาศยาน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น  แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยท่ี

จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนงานเองด้วยการเป็นผู้ถืองบประมาณเอง เนื่องจาก

เกรงจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกับประสบการณ์ที่เคยเกิดข้ึนกับผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ ดังท่ี

ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งกล่าวว่า 

 “แต่ก่อนผู้ว่าฯ ซีอีโอเขาเกิดอยากได้เงินไปทําเอง ผมไม่เห็นว่าผู้ว่าฯ ต้องถือ

เงินไปทําเอง ไม่ถูกต้อง ในหนึ่งจังหวัดพ้ืนท่ีถูกแบ่งเป็นเทศบาล อบต. มีหน่วยงาน
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รับผิดชอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีช่องโหว่ท่ีให้จังหวัดต้องไปทํา แต่ตอนนั้นผู้ว่าฯ ซีอี

โออยากได้งบฯ ไปแทนหน่วยงานฟังช่ันท่ีทําไม่พอ ผู้ว่าฯ อยากได้เงินไปเติมต่อ แต่

ผู้ว่าฯ ไม่มีกําลังหรอก ผู้ว่าฯ ก็ให้หน่วยงานรับเงินไปทําต่อ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก 

 โครงสร้างองค์การระบบราชการเป็นอุปสรรคในการบูรณาการ เนื่องจากแต่ละ

หน่วยงานต้องอาศัยความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการระหว่างกันจึงไม่มีความคล่องตัวในการ

บริหารงาน ทําให้แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมีอํานาจในการบูรณาการโครงการต่างๆ ที่มีพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการในจังหวัด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงเนื่องด้วย

ข้อจํากัดทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งกล่าว

ว่า 

 “ผมว่าผู้ว่าฯ ไม่ต้องถือเงินหรอก แต่มีกลไกให้ผู้ว่าฯ ไปบริหารเงิน เคยมี พรบ.

บริหารบ้านเมืองท่ีดี เขากําหนดเลยว่าหน่วยงานส่วนกลางสามารถมอบอํานาจไป

จัดการแทนอธิบดีได้ เอาเงินไปสั่งโดยผ่านผู้ว่าฯ ถ้าอธิบดีไม่มอบผู้ว่าฯ ก็ทําอะไรไม่ได้

เพราะเงินไปตั้งที่อธิบดี บางคนก็ไม่ให้ผู้ว่าฯ เพราะถึงให้เงิน อธิบดีก็ยังต้องรับผิดชอบ 

ผ่านผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ก็สามารถบริหารงบประมาณ บังคับสั่งการได้เต็มท่ี ผู้ว่าซีอีโอควรทํา

ได้หมดทุกอย่างแต่มันมีกฎหมายย่อย จริงๆ ถ้าผู้ว่าซีอีโอจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขา

ต้องถือเงินเอง ทําได้แต่ยากมาก จะต้องปฏิรูประบบราชการใหม่ไม่ต้องไปตั้งงบฯ ท่ี

ส่วนกลางแล้ว” 

 

 4.3.1 จังหวัดระนอง 

 จังหวัดระนองนอกจากจะได้รับเลือกให้เป็นพ้ืนที่นําร่องโครงการประชาธิปไตย

ชุมชนของสภาพัฒนาการเมืองแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยังให้ความสําคัญต่อบทบาทของภาค

ประชาสังคมและการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทําให้เกิดกลไกการทํางานร่วมกันใน
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ระดับจังหวัดซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ในระดับพ้ืนท่ีก็ได้สานต่อความร่วมมือท่ีส่วนราชการใน

ส่วนกลางได้ทําความตกลงไว้   ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งกล่าวว่า  

 “เราบูรณาการกับสภาพัฒนาการเมือง มีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาค

ราชการ มีพัฒนาการจังหวัด มีพัฒนาสังคมจังหวัด การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน

จังหวัด เวลาทํางานจะบูรณาการภาคประชาชน เค้าจะให้งบมาบริหาร แต่เราก็เป็น

กรรมการ มีการประชุม มีการเสนอโครงการ โครงการของ สพม.จะมีสองส่วน คือ จาก

สภาฯ และจากกองทุนฯ มารวมกัน  ปลายทางอยู่ท่ีเครือข่ายภาคประชาสังคม”  

สภาพัฒนาการเมืองซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พุทธศักราช 

2551 เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการทํางานภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี

ต่างๆ รวมทั้งท่ีจังหวัดระนอง โดยสภาพัฒนาการเมืองชุดที่สองได้สร้างกลไกการขับเคลื่อน

ภายใต้ชื่อคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด ซ่ึงจังหวัดระนองก็ได้รับเลือกให้เป็น

จังหวัดนําร่องของเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่นเดียวกับที่สภาพัฒนาการเมืองชุดที่หนึ่งได้

เลือกให้จัดหวัดระนองเป็นจังหวัดนําร่องประชาธิปไตยชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งให้

ข้อมูลเก่ียวกับคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดว่า 

 “คปจ. ท่ีเราทําเป็นเหมือนเวลาประสานองค์กร เราจะรับผิดชอบประสานคน

เข้าเวที นอกจากเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนแล้ว ก็จะมีท่ีพัฒนาชุมชนต้องร่วมหามา 

ระนองเป็นพ้ืนท่ีนําร่อง หนึ่งในสิบแปดจังหวัด เป็นประชาธิปไตยจัดการตนเองแต่ไม่

ถึงกับไปออกระเบียบเหมือนอํานาจเจริญ” 

 การจัดทําแผนชุมชนถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเปิดพ้ืนท่ี

ให้ประชาชนได้เสนอความต้องการไปยังหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจซ่ึงก็เป็นไปตามที่พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2546 ได้วางหลัก

สําคัญประการหนึ่งคือในการบริหารราชการจะต้องมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และ

เพ่ือให้การบริหารงานของภาครัฐก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน จําเป็นที่จะต้องสร้างการ
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มีส่วนร่วมจากประชาชนซ่ึงแนวทางดังกล่าวได้ถูกกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548ดังนั้นเม่ือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจะจัดทําแผนจึงจําเป็นนําข้อเสนอในแผนชุมชนมาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน เพื่อให้ตอบโจทย์ของการจัดทําแผนพัฒนาของท้องถ่ินที่ต้องเปิดให้ประชาชนและ

ชุมชนมีส่วนร่วม รวมท้ังตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน 

  “เม่ือก่อนทํางานกับท้องถ่ินมีเรื่องการบูรณาการ ปีท่ีแล้ว เราจะมีตัวชี้วัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะวัดว่าแผนชุมชนจะไปปรากฏในแผนท้องถ่ินเท่าไหร่ 

ต้องขับเคลื่อนร่วมมือกันระหว่างท้องถ่ินกับ พช. จริงๆ แล้วแผนชุมชนท่ีเราทําเสร็จก็

จะมีส่วนหนึ่งที่เราทําเองไปได้ก็จะส่งต่อ เช่น โยธา ทางหลวงชนบท ก็จะได้ส่วนหนึ่งท่ี

ได้รับการตอบสนอง แต่อีกส่วนก็ไม่ได้ ชุมชนใส่มาในแผนก็รู้ว่าทําได้แค่สิบแต่ใส่มา

เป็นร้อยกิจกรรม จะได้ตอบชุมชนได้ว่าใส่แล้ว ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกําหนดว่าท้องถ่ิน

จะต้องมีข้อบัญญัติจากแผนชุมชนก่ีเปอร์เซ็น” 

อย่างไรก็ตามการให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมมิได้หมายถึงแต่เพียงการ

นําเอาความต้องการของประชาชนเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐมาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเท่านั้น เพราะการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงคือการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงข้ึนไป 

หมายถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งกระบวนการ คือการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐตั้งแต่ข้ันของการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

และการประเมินผลนโยบาย ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นถึงการสร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเพ่ือจัดทําแผนชุมชนของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดระนอง ซ่ึงให้ความสําคัญ

ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 

  “แผนชุมชนระหว่างสภาองค์กรชุมชนท่ีทําอยู่ตอนนี้ไม่ได้เน้นท่ีทําออกไปสู่

แผน แต่เน้นท่ีกระบวนการ ท่ีเราร่วมคิดร่วมทํา เค้าไม่ได้มุ่งเป้าว่าจะได้แผนท่ีสมบูรณ์ 
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ถ้ามีปัญหาในชุมชน คุณใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทํา นี่คือวิถีประชาธิปไตย เน้นให้

ร่วมกันออกความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมติ” 

กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้คิด ได้แสดงออกถึงความต้องการจะนําไปสู่

การมีส่วนร่วมในระดับที่สูงข้ึนต่อไป 

4.3.2 แม่ฮ่องสอน 

 จั งหวัดแ ม่ ฮ่องสอน เป็นจั งหวั ด เล็ ก ท่ีประชาชนยั งคง ยึด ม่ัน ในวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเหนียวแน่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานจึงดําเนินผ่านงานประเพณีท่ีสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณีทาง

ศาสนาจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนเป็นอย่างดี เช่น งานบวชลูกแก้ว (ส่าง

ลอย) งานแห่จองพารา (ปอยเหลินสิบเอ็ด) เป็นต้น นอกจากกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม

ประเพณีแล้ว ประชาชนและภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอนยังรวมตัวกันเข้มแข็งและประสบ

ความสําเร็จในการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น การต่อต้านซุปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาใน

พื้นท่ี นอกจากนั้นประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สามารถสร้าง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็นอย่างดี สาเหตุท่ีสําคัญคือแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มี

ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง จึงให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางธรรมชาต ิอย่างไรก็ดีการทํางานของแต่ละภาคส่วนยังเป็นไปแบบแยกส่วน ขาด

การร่วมคิดร่วมทํา ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทําหน้าที่เป็นตัวกลางให้การสร้างความ

ร่วมมือ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งได้อธิบาย 

“เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเริ่มจาก อบจ.ทํางานร่วมกับเครือข่ายกลุ่มลุ่มน้ํา ทํา

ด้วยการร่วมมือกันในบางกิจกรรม เราเห็นว่ามันไม่ขยับไปข้างหน้า ปัญหาเรื่องการบุก

รุกป่า ปัญหาไม่มีท่ีทํากิน เราทํามาได้ 3-4 ปี ก็พบว่ามันมีวิธีคิดแบบต่างคนต่างทํา 

อย่างแรกเลยคือทุกคนอยากมี action อยากมีส่วนร่วม ตอนนี้ทําอยู่ 48 องค์การ ทํา

เรื่องนี้เลย การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ดิน น้ํา ป่า คน อยู่ด้วยกันได้ ท้ังภาครัฐท้ัง
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ชาวบ้านก็สบายใจ หน่วยงานภาครัฐ คณะนิติศาสตร์ มช. พระปกเกล้า เน็คเท็กทํา

เรื่องจีพีเอสพ้ืนท่ี เม่ือเวลาผ่านไปเก้าปีสิบปีจะอ้างว่าถูกทําลายไม่ได้ เอาเชิงวิชาการ

มาเป็นตัวตอบโจทย์ เอาหลักฐานมาคุยกัน” 

การดึงเอาหน่วยงานวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการวางแผนและ

แก้ปัญหาทรัพยากร เป็นการปิดช่องว่างที่ชุมชนขาด รวมทั้งยังเป็นการเช่ือมให้ภาคส่วนต่างๆ 

เข้ามาทํางานร่วมกันได้ง่ายข้ึน เนื่องจากมีการแบ่งบทบาทให้กับแต่ละองค์การรับผิดชอบ

ชัดเจน และชาวบ้านก็เห็นประโยชน์ของการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนั้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีบทบาทในการต่อยอดการทํางานของชุมชนให้

ขยายผลออกไป โดยเฉพาะเรื่องกติกาชุมชนท่ีเป็นตัวอย่างความสําเร็จและมีหลายหน่วยงาน

เข้ามาถอดบทเรียน  

“เราแบ่งเป็นระดับบันไดเก้าข้ัน เราใช้องค์กรท้องถ่ินเป็นตัวชี้วัด ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าไปทําหน้าท่ีให้ความรู้ ความทุกข์ของเขากับความทุกข์ของเราไม่ต่างกัน 

อบจ.เห็นในระดับบน เราจับมือร่วมกัน ตั้งแต่สร้างทีมร่วมก่อนในแต่ละท่ี ไปถึงการทํา

แผนท่ีชุมชน หลายท่ีก็ไปถึงขนาดมีแผนที่ชุมชนเรียบร้อย ออกเป็นข้อบัญญัติ ไม่ได้

จัดการโดยชุมชนอย่างเดียว แต่ออกมาเป็นกฎกติการ่วม เช่น ห้ามจับปลา ห้ามตัดไม้ 

เอาอย่างนี้มา แล้ามากําหนดเป็นกติกากลางของตําบล เดิมพอหมู่บ้านประกาศ 

หมู่บ้านท่ีไม่เคารพก็แอบมาจับ เราหวังว่าจะเป็นแกนกลางให้ภาครัฐยอมรับกติกา

เดียวกัน” 

“ถ้าพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยในคนแม่ฮ่องสอน เขามีวัฒนธรรมชุมชน

ของเขา ถ้าเราดูเชิงคุณภาพ เขามีส่วนร่วมแล้วจะกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาอะไรต่างๆ 

ในชุมชนได้อีก ในการร่วมรับผิดชอบ สามัคคีในชุมชน ทําอะไรสําเร็จโดยรัฐไม่ต้องมารู้

มาเห็นด้วย อันนี้จะกลายเป็นวิถีอันนี้คือคุณลักษณะที่ดีของชุมชนเดิม เป็นผลพลอยได้

ที่มีความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ เราเรียนรู้ร่วมกัน ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งเห็นว่าปัจจัยท่ีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนมักมาจากปัญหาปากท้อง ซ่ึงเป็นแรงขับให้คนลุกข้ึนมาเรียกร้องต่อผู้มีอํานาจใน

แต่ละยุคแต่ละสมัย ซ่ึงบางครั้งก็ได้รับการตอบสนองเพื่อประโยชน์ทางการเมือง โดยเฉพาะ

ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง ทําให้หลังจากนั้นประชาชนก็ต้องกลับมาติดตามร้องขอความ

ช่วยเหลือตามท่ีได้รับการสัญญาจากนักการเมือง  โดยทีป่ัญหาต่างๆ มักไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

ยั่งยืน ทําให้เม่ือผู้นําหมดวาระ ชาวบ้านก็ต้องลุกข้ึนมาเรียกร้องอีกครั้ง 

“ง่ายท่ีสุดคือความทุกข์ของชาวบ้านเป็นตัวผลักให้เขาต้องรวมตัว ความทุกข์

เรื่องทรัพยากรเป็นความทุกข์ของเจ้าหน้าที่ด้วย เขาต้องทํามาหากิน ความทุกข์ท่ีเกิด

จากแรงขับ พอมีองค์กรท้องถ่ินก็เอาองค์กรท้องถ่ินเป็นส่วนหนึ่ง พอเปลี่ยนผู้นําใหม่ก็

มาร้องใหม่ พอมีท้องถ่ินก็เหมือนสัญญาประชาคม คุณจะเป็นฝ่ายไหน ตอนเริ่มต้นเรา

กังวลว่าเขาเป็นการเมืองคนละฝั่งจะทํางานด้วยกันได้หรือ แต่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนมันก็

คือความทุกข์ของชาวบ้าน” 

ทางแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแม่ฮ่องสอนคือการให้ความรู้

กับชาวบ้าน และสร้างความร่วมมือกับชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านเป็นกลไกร่วมกับท้องถ่ินในการ

แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนท้ังนี้ตัวอย่างของหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการสนับสนุน

งบประมาณการจัดต้ังจากหน่วยงานในส่วนกลาง เช่น ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงได้รับงบประมาณประจําปีจากสถาบันพระปกเกล้า แต่ก็ยังสามารถ

ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากองค์การภาครัฐอ่ืนๆ เช่นท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูล 

“เราได้เงินจากกองทุนพัฒนาการเมือง เขาให้มาทําโครงการแสนกว่าบาท แต่เขามี

ปัญหาภายในเขา จะเปลี่ยนผู้บริหาร ยังไม่ครบสัญญาเขาก็มาเร่งให้เราปิดงาน” 
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  การพึ่งพางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน ทําให้องค์การ

ในลักษณะนี้ซ่ึงทํางานคล้ายกับองค์การพัฒนาเอกชนต้องพร้อมเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่

อาจควบคุมได ้

 

4.4รูปแบบความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีอยู่ในหลายลักษณะ แต่รูปแบบที่ได้รับ

ความนิยมและหน่วยงานภาครัฐมักเลือกใช้เม่ือต้องการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนคือการ

จัดทําบันทึกความเข้าใจ 

 4.4.1 การจัดทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 

 กิจกรรมและโครงการต่างๆ จํานวนมากทีจ่ะต้องนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่มักถูกกําหนดโดย

หน่วยงานภาครัฐมีรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมาย

ในระดับพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ก็มักจะเป็นประชาชนกลุ่มเดียวกัน ทําให้มี

หน่วยงานจํานวนไม่น้อยท่ีพยายามสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีพันธกิจเก่ียวข้อง

สอดคล้องกัน เช่นเดียวกันกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หนึ่งในรูปแบบของ

ความร่วมมือคือการทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ Memorandum of Understanding 

(MOU)บันทึกความเข้าใจจึงถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงมัก

เริ่มต้นโดยหน่วยงานระดับเหนือ จากนั้นหน่วยงานระดับปฏิบัติจึงรับนโยบายไปดําเนินการต่อ 

แต่ในบางครั้งก็มีการทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานเองในระดับพ้ืนท่ี สําหรับ

ตัวอย่างความร่วมมือท่ีจัดทําโดยส่วนกลางนั้น ตัวอย่างหนึ่งคือสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาตท่ีิได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงกับหน่วยงานส่วนกลางที่มีบทบาทเก่ียวเนื่องกัน 

อย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ท้ังนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 

  “มีความพยายามจะทําข้อตกลงร่วมกัน ท่ีเป็นรูปธรรมคือสํานักงาน

สุขภาพแห่งชาติเชิญหน่วยงานต่างๆ 29 หน่วยงาน มี พอช สภาองค์กรชุมชน 
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สสส สพม เยอะแยะ ตกลงร่วมกันว่าเราจะเดินร่วมกันในลักษณะท่ีไปส่งเสริม

กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นแค่การเซ็นสัญญากัน 

แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มี มีข้อตกลงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตกลงกันเม่ือสมัชชา

สุขภาพครั้งท่ีผ่านมาท่ีเมืองทองธานี เป็นการตกลงกันในส่วนกลางก่อน แต่ยัง

ไม่มีการตกลงกันในระดับพ้ืนที่ มีทั้งส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเป็นสมาคม 

กองทุน เครือข่ายต่างๆ มาร่วมกัน แต่ได้รับความร่วมมือมากกว่าท่ีหน่วยงาน

ของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการจะร่วมมือกัน” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ทั้งนี้สาเหตุท่ียังไม่มีความคืบหน้าใดๆ หลังจากท่ีได้มีการทําความตกลง

ร่วมกันนัน้ สาเหตุหนึ่งอาจเพราะการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพ่ิงผ่านพ้นไปได้

ไม่นานนัก ทําให้ในขณะท่ีศึกษายังมีมีการดําเนินการต่อตามความตกลงที่ได้จัดทําไว ้

อย่างไรก็ตามในการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ นั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักท่าน

ดังกล่าวก็มองว่าการลงนามในความตกลงเป็นเพียงแบบแผน หรือดําเนินการไปตาม

กระแส แต่ไม่ได้มีความพยายามดําเนินการเพ่ือสานต่อความตกลงท่ีได้ลงนามกันไว้ 

โดยได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า“การทํา MOU เปน็เพียงแค่เวทีท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความ

ร่วมมือแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เป็นแค่การตกลงกันเขียนลงในกระดาษ”จากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การขยายผลจากบันทึกความเข้าใจไปสู่การลงมือปฏิบัติจึงเป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ 

โดยต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้สามารถขับเคล่ือนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยเรื่องทรัพยากร ท่ีจะต้องมีความตกลงกันท่ีชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะ

เข้ามามีส่วนสนับสนุนในเรื่องใด เช่น บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ หรืออาคารสถานท่ี เป็น

ต้นนอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานบางแห่งได้นําจํานวนครั้งในการจัดทําบันทึกความ

เข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานอ่ืนๆ มาเป็นตัวชี้วัด (KPI) การบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนของ
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หน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานนั้นๆ มองบันทึกความเข้าใจเป็นเป้าหมาย (ends) แทนท่ีจะมอง

ว่าเป็นแนวทาง (means) ในการบรรลุเป้าหมาย 

 4.4.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วม 

การบูรณาการงบประมาณหลายครั้งไม่ได้เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ หากแต่เกิดจากภาค

ประชาชนท่ีเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐต่างหลายแห่งมีเป้าหมายร่วมกัน และมีงบประมาณท่ีเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนเขียนโครงการเพ่ือรับการสนับสนุน ในบางกรณีชาวบ้านในพ้ืนท่ีจึง

เลือกเขียนโครงการไปยังหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และเม่ือได้รับงบประมาณดังกล่าว

แล้ว ก็นํางบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหนึ่งแห่งมารวมกัน

เพ่ือจัดกิจกรรมหรือโครงการ  

“MOU เชิงนโยบายได้ แต่ข้ันบูรณาการงบประมาณยาก ถ้าบูรณาการได้ก็เป็น

ระดับท้องท่ี งบ พอช. ไม่ใช่เงินหลัก ไม่เยอะ ถ้าชุมชนมีแผนชุมชน ใช้บูรณาการโดย

เอาพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง สภาองค์กรชุมชนตําบลได้ที่ละหม่ืนสองหม่ืน ถ้าเขาจะทํางานต้อง

ไปขอจากแหล่งอ่ืน”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  ตัวอย่างความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนโดยหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ความร่วมมือใน

ส่วนกลางระหว่ างคณะกรรมการการ เ ลือกตั้ ง กับ สํานักงานการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย เม่ือจัดทําความร่วมมือกันแล้ว คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก็ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร

ประชาธิปไตย โดยใช้งบประมาณของต้นสังกัด 

“สามารถใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น กกต.จับมือ

กระทรวงศึกษาเอาหลักสูตรประชาธิปไตยเข้ามาในสถานศึกษา เชิญครูเข้า

มา สัมมนา แลกเปลี่ยนกันตามวิถีประชาธิปไตย คาดหวังว่าเขาจะไปเป็นครู

ที่ดี ทุกกระบวนการสามารถสอดแทรกสํานึกในวิถีประชาธิปไตย แต่ถ้าเรา
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จําเป็นต้องมีโครงการเชิงรุกเพ่ือจะสร้างคนให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย จิต

วิญญาณการมีส่วนร่วมก็ควรมาจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน” 

เง่ือนไขทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการเป็นสาเหตุอีก

ประการหนึ่งที่ทําให้หน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องจัดทําบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้

สามารถมีความร่วมมือระหว่างกันไดน้อกจากนี้ในบางหน่วยงานยังได้กําหนดให้จํานวนครั้งของ

การทําบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานอ่ืนเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งของการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

ของหน่วยงาน บันทึกความเข้าใจจึงไดก้ลายเป็นเง่ือนไขบังคับเบื้องต้น 

  “ของ อบจ. เราทําในหลายมิติ อย่างเช่น เรื่องการศึกษาเราทํา 

MOU กับภาคการศึกษา อย่างเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเราก็ทํา MOU กับ

พวกนี้การทํา MOU เพราะระเบียบกฎหมายมันบังคับไม่ได้เกิดจากเราคิดว่า

ต้องทําร่วมกัน และเราคิดว่าถ้าไม่มีพันธะสัญญาระหว่างกันมันน่าจะยาก 

ของ อบจ.มีท้ังสองอย่าง เพราะบางครั้งหน่วยตรวจสอบบอกว่าคุณทํางาน

กับเขาไม่ได้ถ้าไม่มี MOU  ก็เลยต้องทํา อีกแบบหน่วยงานไหนก็ไม่รู้

ส่วนกลางเหนือเรา ไปทําหน้าที่เซ็นอยู่ตรงกลาง แล้วมาบอกเราว่าไปเซ็น

มาแล้ว คุณต้องทํา” 

 

4.4.3โครงสร้างการทํางานขององค์การบูรณาการ 

เครือข่ายการทํางานของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมต้องทํางานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน ทําให้การทํางานขององค์การกับภาค

ประชาชนจะต้องเป็นการทํางานในแนวราบ (Horizontal) โดยเน้นการสร้างความร่วมมือและ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นท่ีสําหรับเสนอความต้องการและความคิดเห็น รวมถึงเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
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“หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณชัดเจน ค่อนข้าง fixed ว่าจะทํา

อะไร แต่ พอช. เป็นองค์การมหาชน มีเงินกองทุนท่ีใช้ได้ยืดหยุ่น คล่องตัว

กว่า  ถ้าจะสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนต้องทํางานในแนวขวาง”จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

เนื่องด้วยองค์กรอิสระมีโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Structure) 

เป็นองค์การแบบเต้ีย (Flat Organization) มีสายการบังคับบัญชาสั้น นอกจากนั้นหน่วยงาน

ยังสามารถออกระเบียบได้เอง ทําให้การทํางานมีความคล่องตัวมากกว่าหน่วยงานราชการ 

ปัจจัยดังกล่าวจึงเอ้ือให้องค์กรอิสระสามารถติดต่อประสานงานกับภาคประชาชนได้ง่ายกว่า 

4.4.4การเข้ามีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมรับรู ้

ระดับการมีส่วนร่วมนั้นมีหลายระดับต้ังแต่การร่วมรับรู้จากการให้ข้อมูลของหน่วยงาน

ภาครัฐ (inform) ไปจนถึงระดับของการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (decision making)แม้ว่าการบูร

ณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นท่ีมุ่งหวังคือการบูรณาการการทํางานตั้งแต่

การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติจริงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ก็มีหลายระดับ ต้ังแต่ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดําเนินกิจกรรม จนถึงระดับต่ําท่ีสุดคือการร่วม

รับรู ้

“สถาบันพระปกเกล้าจัด เราส่งครูไปร่วมอบรม หน่วยงานอ่ืนไม่ค่อย

มี อย่างดีก็คือไปร่วม ไปเป็นแขก” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

แม้การมีส่วนร่วมในระดับนี้จะยังไม่สามารถนําไปสู่การบูรณาการงบประมาณร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานได้ แต่ก็สามารถเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังหรือเข้าร่วมในการอบรม

หรือประชุม สัมมนา นอกจากนั้นยังจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีทําให้หน่วยงานแต่ละหน่วยสามารถ

เข้าใจรูปแบบและวิธีการทํางานของหน่วยงานอ่ืน อันจะนําไปสู่การแสวงหาโอกาสและ

แนวทางเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต 
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 นอกเหนือไปจากการทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันโดยหน่วยงานส่วนกลาง หรือการ

จัดทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันในระดับพ้ืนท่ีแล้ว ในหลายกรณีความร่วมมือก็สามารถเกิดข้ึน

ได้ด้วยการสร้างความร่วมมือกันโดยไม่ต้องผ่านพิธีกรรมใดๆ แต่จําเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างหน่วยงาน รวมท้ังต้องอาศัยภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 

“บางส่วนอาจไม่มีเงินแต่อาจจะมาวิเคราะห์ดูว่าจะแบ่งงานกันทําได้

ไหม โดยมีจังหวัดเป็นตัวต้ังโดยผู้ว่าฯ เพราะว่าผู้ว่าฯ มีเสียงในจังหวัด แต่ท่ี

ผ่านมาก็ไม่เคยมีโครงการประชาธิปไตยท่ีเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด อาจมีใน

ลักษณะท่ีจังหวัดสนับสนุนงบประมาณท่ีหน่วยงานบางหน่วยเสนอข้ึนไป”

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จากการลงพื้นที่ศึกษาพบว่าในบางจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีความ

กระตือรือร้นและเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะ

ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ รวมท้ังมีแนวโน้มที่จะ

นําไปสู่การบูรณาการงบประมาณและการทํางานร่วมกัน ในขณะที่ในบางจังหวัดซ่ึง

ผู้ว่าราชการจังหวัด มักจะเป็นผู้ท่ีมีอายุราชการเหลือน้อย เม่ือได้รับการแต่งตั้งเป็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีเวลาเหลืออยู่ในตําแหน่งเพียง 1-2 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ 

จึงไม่ต้องการคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ รวมท้ังขาดแรงจูงใจท่ีจะทํางานท่ีท้าทายเพื่อ

แก้ปัญหา จังหวัดที่มักจะได้ผู้ว่าราชการที่มีคุณลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่สามารถบูรณา

การการทํางานรวมท้ังไม่สามารถเป็นกลไกให้เกิดการบูรณางบประมาณร่วมกันของ

ส่วนราชการในพ้ืนที ่

4.5ปัญหาอุปสรรคในการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 จากการศึกษาได้ทําให้ผู้วิจัยทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบูรณการ

การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์แยกแยะ และสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี ้
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“พวก NGO เขาจะไม่มาทํากับภาคราชการ มุมมองเค้าคนละเรื่อง ถ้าให้หน่วยงานใดทําก็จะไม่

ครอบคลุม เพราะคนมาร่วมแค่ส่วนเดียว เวลาลงไปในชุมชน ถ้าเราให้ อบต. บางทีระหว่าง

ท้องถ่ินกับท้องท่ีก็เข้ากันไม่ได้ ท้องท่ีเป็นลูกข่ายของภูมิภาค ถ้าเป็นท้องถ่ินเค้าไม่ค่อยสนใจ

นายอําเภอ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 4.5.1 การรวมศูนย์อํานาจ (Centralization)  

 การวางแผนท่ีถูกกําหนดมาแล้วเบ็ดเสร็จโดยส่วนกลางเพ่ือส่งต่อให้หน่วยงานในพ้ืนท่ี

รับไปปฏิบัติ โดยไม่เหลือพ้ืนท่ีให้หน่วยงานในพ้ืนที่คิดหรือตัดสินใจด้วยตนเอง นอกจากจะทํา

ให้ผู้ปฏิบัติขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติ เพราะขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้ว แผนท่ีถูกกําหนด

มาเพ่ือใช้กับทุกพ้ืนที่ยังขาดการมองถึงบริบทท่ีต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี ท้ังลักษณะทางภูมิ

ประเทศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการท่ีแตกต่างกันไปของประชาชน ข้าราชการใน

พื้นที่จึงขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการเพ่ือให้แผนถูกจัดทําจากล่างข้ึนบน 

(Bottom up)ไม่ใช่บนลงล่าง (Top down) อย่างท่ีเป็นอยู่ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็น 

“เหมือนทุกหน่วยงานอยากให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม แต่ไม่ได้เปิด

โอกาสให้เราคิด แต่ละกิจกรรมเค้าจะกําหนดไว้หมดแล้ว งบประมาณทุก

อย่าง เราต้องทําตาม บางอย่างตอนแรกบอกว่าให้เราไปคิดจากจังหวัด 

เสนอเข้าไป ไปๆ มาๆ งบมาพร้อมกรอบการใช้งบประมาณ เหมือนลักษณะ

ในเอกสาร ทุกกิจกรรมกรมจะคิดให้หมด เพราะฉะนั้นเราอยู่ในแผนนี้ เขาจะ

บอกข้ันตอน เป้าหมายหมด เราต้องทําตามคู่มือ แนวทาง จะไปร่วมบูรณา

การกับเพ่ือนมันก็จะออกไปนอกคัมภีร์ แต่ละปีเค้าคิดให้มา ก่อนเสนอ

งบประมาณ กรมเค้าก็ต้ังเป้ามาแล้ว กิจกรรมจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ ทุก

โครงการทําเหมือนกันทุกอําเภอท่ัวประเทศ บางอย่างก็ให้คิดแต่น้อยมาก 

เค้าให้อยู่ในกรอบเป็นคัมภีร”์ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจึงขาดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ปฏิบัติงานใน

ลักษณะงานประจํา (routine) เท่านั้น นอกจากนั้นเม่ือแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะท่ีแตกต่าง

กันออกไป ความต้องการจึงต่างกัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกท่านหนึ่งได้เสนอถึงตัวอย่าง

ของความต้องการท่ีต่างกัน 

“ผมไม่เชื่อว่าจะบูรณาการทุกอย่างไปไว้ที่ส่วนกลางได้ ผม

ไม่เชื่อ พ้ืนที่อ่ืนอาจต้องการอินเตอร์เน็ตแต่แม่ฮ่องสอนต้องการลาน

กีฬา ต้องการสถานที่ท่ีเยาวชนจะรวมตัวกันได้ ต้องการติวเตอร์ เป็น

ความต้องการที่ต่างกันไป ถ้าไปรวมตรงกลางทุกพ้ืนที่จะได้

เหมือนกันหมด ท้ังท่ีบางพ้ืนท่ีอาจไม่ต้องการ” 

การจัดทําแผนและจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคโดยไม่ได้ศึกษา

ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของพ้ืนท่ี จึงไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับพ้ืนท่ีได ้

4.5.2การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน 

 แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐจะมีการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็ตาม แต่การทํางานของแต่ละ

หน่วยงานยังมีลักษณะแยกส่วน ขาดการประสานกัน เพราะแต่ละหน่วยงานก็มุ่งแต่ดําเนินการ

ตามทิศทางของตนเองโดยไม่ได้ให้ความสนใจต่อสิ่งที่หน่วยงานอ่ืนๆ กําลังดําเนินการอยู่ การ

ทํางานจึงเป็นแบบแยกส่วนขาดการมองแบบองค์รวม (holistic) เนื่องจากหน่วยงานแต่ละแห่ง

สนใจแต่การบรรลุตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานตนเอง จึงมุ่งปฏิบัติงานให้ได้ตามตัวชี้วัดผลผลิตท่ี

กําหนดเท่านั้น แต่ไม่ได้มุ่งสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งไม่สนใจต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

เพ่ือความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 “ผมว่าแทบจะไม่มีเลยท่ีผมพูดเพราะผมสัมผัสส่วนราชการและเข้าใจระบบ

ราชการ ผมมองว่าการบูรณาการของส่วนราชการยังไม่ได้บูรณาการ จังหวัดระนอง

เป็นจังหวัดเล็กๆ แต่คนแต่ละคนท่ีมาก็สวมหมวกหลายใบ คนกลุ่มเดียวกันแต่งบแยก
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ส่วน และชาวบ้านท่ีมาร่วมก็ยังมองเรื่องเงินเป็นตัวตั้ง” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

 นอกจากงบประมาณท่ีมีลักษณะกิจกรรมใกล้เคียงกับจะถูกกระจายไปยัง

หน่วยงานต่างๆ แล้ว กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมก็มักเป็นคนกลุ่มเดียวกัน  

  “การไม่เรียนรู้บทบาทของหน่วยงานอ่ืนที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน 

ช่วงชิงกันว่าฉันก็พัฒนาประชาธิปไตยนะ เป็นการพัฒนาตามทิศทางของตัวเอง 

ตามแนวคิดของตัวเอง มีความเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยท่ีต่างกันและไม่คิด

เรียนรู้จากคนอ่ืน เลยเกิดความไม่ร่วมมือ ทําให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ต่างหน่วยงานต่างก็จะสร้างผลงานโดยไม่อยากให้หน่วยงานอ่ืนมาช่วย ถือเป็น

อัตตาในระดับองค์การ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 และแม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐจะได้ถูกปรับลดงบประมาณลงอันเป็น

ผลจากรายได้ของภาครัฐท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อรายจ่ายสาธารณะที่เพ่ิมมากข้ึน ประกอบ

กับภาระหนี้สาธารณะท่ีรัฐบาลต้องเผชิญ ได้ทําให้หน่วยงานต่างๆ ต้องปรับรูปแบบและ

แนวทางในการบริหารหน่วยงาน แต่ถึงกระนั้นการดําเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือ

ดําเนินพันธกิจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใช้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ 

ก็ยังเป็นไปไม่ได้เท่าที่ควร เพราะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานยังขาดการตระหนักถึงความ

จําเป็นในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

นอกจากนั้นยังทําให้ขาดโอกาสในการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญในระดับหน่วยงานดังท่ี

ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งได้กล่าวไว ้

“ถ้าระดับนโยบายคุยกันได้เข้าใจก็มีความเป็นไปได้ แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานไทย

ไม่ค่อยหันหน้ามาปรึกษากัน การบริหารสมัยใหม่คือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

แต่หลายคนไม่ได้ตระหนัก ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

จําเป็นอันนี้ก็เป็นไปได้ แต่ถ้าต่างคนต่างทําก็ลําบาก ถ้าแบ่งเบาภารกิจให้
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หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญรับไปทําก็เป็นไปได้”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

 การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ด้วยการทํางาน

แบบแยกส่วน โดยที่ต่างหน่วยงานก็ต่างดําเนินการไปตามทิศทางของตนเองนั้น ทําให้

ในท่ีสุดการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม้ว่าในความเป็น

จริงแล้วแผนพัฒนาการเมืองจะเป็นเหมือนแม่บทท่ีกํากับทิศทางการพัฒนาการเมือง

ของประเทศ โดยมีสภาพัฒนาการเมืองเป็นหน่วยงานกํากับติดตามให้มีการนํา

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติก็ตาม แต่กลับไม่ได้รับความสนใจนํามาเป็น

แนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนาการเมืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

“แผนพัฒนาการเมืองยังมีนามธรรมเกินไป อํานาจในการบังคับใช้ไม่

มี และผู้ทําแผนกับหน่วยปฏิบัติเป็นคนละหน่วยกัน หน่วยปฏิบัติไม่ได้มีส่วน

ร่วมในกระบวนการจัดทําแผน กระบวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติก็ยังไม่

เหมาะสม ความจริงแล้วจะต้องมีการทําความเข้าใจร่วมกันก่อน สัมมาทัศนะ

ก่อนสัมมาปฏิบัติ เพ่ือให้ได้สัมมามรรคผล เค้าไม่ได้มีส่วนร่วมก็เลยตีความกัน

ไป ถ้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการนําแผนไปปฏิบัติสามารถทําให้

หน่วยงานต่างๆ มาคุยกันได้ก็จะทําให้การนําแผนไปสู่การปฏิบัติสําเร็จได้ 

ตอนนี้ก็ใช้แค่หน่วยงานเดียวคือสภาพัฒนาการเมือง ซ่ึงสภาพัฒนาการเมือง

ต้องให้แต่ละหน่วยงานรู้ว่าตัวเองอยู่ในส่วนใดของแผนพัฒนาการเมืองก่อน” 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ด้วยลักษณะความเป็นนามธรรมของแผนพัฒนาการเมืองจึงไม่ได้มีการระบุ

หน่วยปฏิบัติท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน การส่งเสริม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นไปตามความคิด ความเข้าใจของแต่ละหน่วยงาน โดยมิได้

นําแผนพัฒนาการเมืองเข้ามาพิจารณาแต่อย่างใด  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่าง
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ไม่มีทิศทาง หากแต่ข้ึนกับความสามารถในการประสานงาน หรือความสนใจร่วมกันของ

ผู้บริหารหรือหน่วยงานเท่านั้น 

“มันอยู่ท่ีเราจับมือองค์กร เหมือนสภาพัฒนาการเมืองจะไป

จับท่ีสภาองค์กรชุมชนเป็นหลัก แต่อยู่ท่ีว่าได้ตัวองค์กรมาขนาดไหน ตอนนี้

สพม.ก็จับมือสภาองค์กรชุมชน ทําแผนชุมชนเหมือนกัน แต่คนเป็นของสภา

องค์กรชุมชน ข้ึนกับว่าคุณมีองค์กรไหม คุณจดแจ้งไหม หรือว่าคุณจดเพราะ

คุณได้ค่าจดแจ้ง คนจดแจ้งได้เงินชุมชนละเป็นหม่ืน พอจดแจ้งแล้วไม่ได้เป็น

องค์กรจริงๆ แต่มี พรบ.รองรับ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันและแก่งแย่ง ทําให้วิถี

ชีวิตชนบทท่ีมีการเก้ือกูลกันและเสียสละค่อยๆ จางหายไป การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก็

จําเป็นต้องอาศัยสิ่งจูงใจในลักษณะต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ํามัน ประกอบกับการเข้ามาใน

พื้นท่ีของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงมีกฎ ระเบียบ แตกต่างกัน ทําให้หน่วยงานบางแห่งที่มีทรัพยากร

มากกว่าหรือมีความคล่องตัวในการดําเนินงานกว่า จะได้รับการตอบรบัท่ีดีจากชาวบ้านในพ้ืนท่ี 

 “เม่ือก่อนเวลาเรามีกิจกรรม ต่างคนต่างเอาเครื่องมือมาเอง แต่ตอนนี้เอา

เครื่องตัดหญ้ามาคนก็จะถามค่าน้ํามัน ค่าเดินทาง คนเสียสละน้อยลง เม่ือก่อนร่วมคิด 

ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา แต่อย่างดีตอนนี้แค่ร่วมตรวจสอบ ให้เสียสละอย่างแต่ก่อน

ยาก” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่การ

ประสานงานหลังจากท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมา แต่จะต้องเริ่มหารือ

กับหน่วยงานอ่ืนๆ ต้ังแต่ก่อนการจัดทํางบประมาณ เช่นเดียวกับแผนของยุทธศาสตร์บูรณา

การ การเชิญให้หน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมโดยมองท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องยังคงเป็นศูนย์กลางไม่

สามารถทําให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็น 
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 “ผมอยากเสนอให้เป็นสองระดับคือในระดับตัวองค์การภาครัฐเองคุณก็ต้อง

ส่งเสริมระหว่างหน่วยงาน ต้องมีคนจัดการเรื่องนี้ ไม่ได้หมายถึงต้องมาอบรมแบบ

ภาครัฐ สมมติว่าเรามีงานทํากับเยาวชนด้วยกัน ไม่ว่าหน่วยงานที่จะมีห้าหกหน่วยงาน 

ควรจะแบ่งกันทําว่าใครจะทําอะไร มันมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเยาวชน มันเป็น

กระบวนการประชาธิปไตยเลยไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่หน้าท่ีฉัน เป็นหน้าที่โรงเรียน ภาครัฐ

ล้มเหลวในกระบวนการประชาธิปไตย เพราะเราแบ่งแยกกัน” 

 

4.5.3ความเข้าใจในแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

เม่ือแผนพัฒนาการเมืองไทยซ่ึงได้กําหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองไทยไว้ แต่

ขาดการส่ือสารแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้เก่ียวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กร

อิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคประชาสังคม สถานศึกษา รวมทั้งสื่อสารมวลชน 

ทําให้ความเข้าใจของแต่ละองค์กรต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหรือการเมืองของภาค

พลเมืองมีความแตกต่างกัน และได้ส่งผลต่อประชาชนซ่ึงล้วนเป็นเป้าหมายในการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ  

“ไม่เพียงแต่ซํ้าซ้อน แต่กลับกลายเป็นการพัฒนาไปตามแนวคิดของ

แต่ละองค์กร เช่น บางองค์กรบอกว่าการให้ลูกเสือมามีส่วนร่วมคือการ

พัฒนาประชาธิปไตย บางหน่วยงานคิดว่าการสร้างเวทีคือการพัฒนา

ประชาธิปไตย ทําให้ประชาชนกลายเป็นเหย่ือของการจัดกิจกรรมโดย

ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาประชาธิปไตยคืออะไร แต่ละ

หน่วยงานมี means แต่ไม่มี ends บางหน่วยงานก็เปล่ียน means 

ไปเป็น ends ทําให้ไม่มีการสิ้นสุด การหนุนเสริม ทําได้เพียงเสริมการ

มีส่วนร่วมในเวทีสาธารณะ”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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 นอกจากองค์กรในประเทศแล้ว หน่วยงานจากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาท

ในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอยู่หลายหน่วยงาน  โดยได้มีมูลนิธิจาก

ประเทศเยอรมัน เช่น มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftungได้เข้ามาให้ความรู้และ

ส่งเสริมการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2513  และองค์กร

จากสหรัฐอเมริกา เช่น USAID ท่ีเข้ามาในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน โดยมิติหนึ่งในนั้นคือการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดโดยองค์กร

จากต่างประเทศมักเป็นการดําเนินการโดยเข้ามาร่วมมือกับองค์กรในประเทศ ทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการ

ดําเนินการขององค์กรจากต่างประเทศมักจะมีรูปแบบการทํางานตามพันธกิจของ

องค์กรแม่ท่ีอยู่ในต่างประเทศทําให้ยากท่ีจะร่วมมือกับส่วนราชการหากจําเป็นต้อง

ปรับรูปแบบการดําเนินโครงการและกิจกรรมให้ต่างไปจากท่ีถูกกําหนดไว ้

“องค์กรพัฒนาประชาธิปไตยจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีทิศทางของ

เขาท่ีถูกกําหนดมาจากต่างประเทศ เขามองกระบวนการพัฒนาต่างกัน บาง

องค์กรมองท่ีการสร้างพลเมือง บางหน่วยงานมองเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างผู้มี

สิทธิออกเสียงเลือกต้ังกับนักเลือกต้ัง บางหน่วยงานมองเรื่องการออกความคิด ซ่ึง

เป็นเพราะปรัชญาความเชื่อของแต่ละองค์การมีความแตกต่างกัน”จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 แม้ความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐของไทย

จะมีข้อจํากัดด้วยเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายท่ีองค์การภาครัฐลงไป

ปฏิบัติการในพ้ืนที่นั้น ส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นประชาชนกลุ่มเดียวกันที่ทํางานร่วมกับส่วน

ราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ 
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“แต่ติดปัญหาที่ กศน.อําเภอไม่เข้าใจบริบทว่า 9 module จะต้องไปเพ่ิมเรื่องของ

ประชาธิปไตย ถือว่าขับเคลื่อนดีระดับหนึ่งแต่บูรณาการยังไม่ดี  สภาพัฒนาการเมือง

บอกว่าภาคใต้ทําเรื่องสิ่งแวดล้อม ทําเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนสู่ชุมชนจัดการ

ตนเอง และจังหวัดจัดการตนเอง ก็ทํามาจนจบโครงการแล้ว ถือว่าได้ประสบการณ์ว่าไป

ทํากับชาวบ้านจะเห็นบริบทของชาวบ้าน วิธีการ การนําเสนอ แนวคิด” 

ผู้ให้ข้อมูลหลักบางท่านยังเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐยังมีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการไม่เข้าใจบทบาทของภาคประชาชนและชุมชน 

นอกจากนั้นแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีภารกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมก็ตาม แต่

หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังมีทัศนคติเชิงลบกับภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคม 

หรือ NGOในขณะท่ีภาคประชาชนเองก็ไม่อยากถูกมองว่าเป็น NGO อย่างไรก็ตามยังมี

หน่วยงานภาครัฐจํานวนไม่น้อยท่ีเห็นความสําคัญของภาคประชาชนและให้ความสําคัญกับการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

“เรามีกรอบ มีทิศทาง ความเชื่อ แนวคิดที่ต่างกัน บางทีก็เป็นอุปสรรคกับการทํางาน 

เม่ือก่อน พช จะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นหลัก เพราะไม่มีใครจะรู้ดีเท่าคนในชุมชน 

และไม่มีพลังไหนเท่าพลังศรัทธา แต่คนกลับไปหลงเศรษฐกิจ”  

กรมการพัฒนาชุมชนถือเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมแก้ปัญหาของชุมชน 

 

4.5.4ข้อจํากัดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ 

4.5.4.1 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

จากสภาวะการคลังของประเทศทําให้หน่วยงานภาครัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณ

น้อยลง งบประมาณเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจัดสรรลงไปในพ้ืนท่ีจึงมี

สัดส่วนลดลงตาม หากหน่วยงานต่างคิดต่างทําก็จะทําให้ส้ินเปลืองงบประมาณ เพราะจะเกิด
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กิจกรรมในพ้ืนท่ีจํานวนมาก แต่ไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์และนําไปสู่ผลท่ีคาดหวังได้จริง ซ่ึง

ไม่เพียงแต่เฉพาะหน่วยงานต่างสังกัดกันเท่านั้นท่ีจะได้รับงบประมาณคนละส่วนและต่างหน่วย

ต่างนํางบประมาณไปใช้โดยขาดการมองถึงบทบาทของหน่วยงานอ่ืน เพราะหน่วยงานในสังกัด

เดียวกันยังมองในลักษณะแยกส่วน ส่วนงานใดส่วนงานนั้น ไม่ได้มองข้ามส่วนงาน ไม่ได้

พยายามใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการบูรณาการงบประมาณร่วมกันจึง

จําเป็นต้องเริ่มต้นท่ีภายในหน่วยงาน ก่อนท่ีจะขยายไปยังหน่วยงานอ่ืน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้

กล่าวไว ้

“ของบประมาณไปแล้วพอถึงเวลาเป็นเบี้ยหัวแตก ทุกหน่วยงานนอกจากงบ

พัฒนาแล้วยังมีงบดําเนินการ ยกตัวอย่าง อบจ.ผมมี 7 กอง แต่ละกองมีภารกิจท่ี

แตกต่างกันออกไป แต่เราคุยกันว่าใครจะแตะเรื่องเยาวชน เรื่องผู้สูงอายุ เป็นวิธีคิดเชิง

ยุทธศาสตร์ หน่วยไหนทําแล้วเราจะไม่ทําแต่เราจะไปเติมเต็ม” 

การร่วมกันพิจารณาถึงโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายการทํางานจะทําให้

เกิดความประหยัด ลดความซํ้าซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมท้ังทําให้หน่วยงาน

สามารถนําทรัพยากรไปใช้ในภารกิจอ่ืนท่ีมีความจําเป็น 

4.5.4.2 ระเบียบการเบิกจ่าย 

การทํางานในระบบราชการซ่ึงมักยึดถือกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเพ่ือลดการใช้

ดุลพินิจ ทําให้การทํางานมีความเป็นกลาง ลดอคติ และเป็นไปเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

อย่างไรก็ตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการและหน่วยงานภาครัฐได้กลายเป็นข้อจํากัด

ในการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการงบประมาณร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐบางแห่งจะมีลักษณะการทํางานแบบ

องค์กรอิสระ ที่เอ้ือให้สามารถกําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์บางอย่างได้เอง แต่ในข้ันของการ

ปฏิบัตินั้นผู้บริหารในหลายหน่วยงานท่ีถูกโอนหรือขอยืมตัวมาจากหน่วยงานราชการกลับยังคง

คงติดกับหลักเกณฑ์และวัฒนธรรมของระบบราชการ 
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“ถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะมีข้อจํากัดมาก หรือบางครั้งถึงไม่ใช่หน่วยงาน

ราชการแต่ไปใช้ระเบียบของหน่วยราชการก็ทําให้มีข้อจํากัดมาก เช่น บางหน่วยงาน

กฎหมายให้อํานาจให้สามารถออกระเบียบเองได้แต่กลับไปยืมระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ไปยืมระเบียบกรมบัญชีกลางมาใช้ และพอไปผูกพันกับระเบียบต่างๆ ก็

เลยทําให้เกิดวงจรงบประมาณรายปี เช่น ต้องคิดริเริ่มโครงการตามรอบ ต้องทําให้ได้

ในสิบสองเดือนแต่กลับทําได้จริงสองเดือน ที่เหลือเป็นเวลาท่ีใช้ไปกับกระบวนการ

งบประมาณ อย่างเช่นตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่กว่าจะถ่ายโอนงบประมาณลงมาได้ 

กว่าท่ีจะบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภาคประชาชน ไม่สอดคล้องกับเง่ือนไข เง่ือนเวลา 

แล้วก็ไปรีบเร่งรัดให้เขารีบรายงานทางการเงิน สรุปแล้วประชาชนไม่ได้ทําอะไรเลย 

สร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนอีก กฎระเบียบไม่สนับสนุนเลย”จากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายท่านได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานภาครัฐท่ียังคงไม่คล่องตัวและมีความล่าช้า โดยเฉพาะการทํางานร่วมกับภาค

ประชาชนท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงาน

ภาครัฐนอกจากนั้นวงจรงบประมาณก็เป็นอุปสรรคที่สําคัญ เนื่องจากการจัดทํางบประมาณ

ของหน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นงบประมาณรายปี แม้ว่าจะมีการจัดทํากรอบงบประมาณร่าย

จ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง หรือ Medium Term Expenditure Forecast แล้วก็ตาม ใน

บางพ้ืนที่กว่าที่เงินงบประมาณจะลงไปถึงบางครั้งก็ล่วงเลยไปจนถึงสามหรือสี่เดือน ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาท่ีจะต้องเตรียมจัดทําข้อเสนองบประมาณปีถัดไป ท้ังๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้งบประมาณปี

ปัจจุบัน ทําให้งบประมาณปีถัดไปถูกจัดทําไปโดยขาดข้อมูลพ้ืนฐานของการใช้งบประมาณปี

ก่อนหน้า ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็น 

“การร่วมมือระหว่างหน่วยงานก็มีปัญหาอุปสรรคเพราะต้องไปผูกพันกับวงจร

งบประมาณ หลายหน่วยงานคิดล่วงหน้า พอถึงเดือนตุลาก็จะลงมือทําเลย แต่บาง



136 

 

หน่วยงานต้องรอเงินงวด เริ่มปีงบประมาณตุลาคม แต่กว่าเงินจะมามีนาคม กว่าจะ

จัดการได้ภาคประชาชนก็ได้ใช้เงินพฤษภาคม แต่พอกรกฎาคมก็จะให้รายงานการเงิน

แล้ว ตกลงแล้วประชาชนยังไม่ได้ทําอะไรเลย หลายหน่วยงานเลยคิดทําโครงการแบบ

ฉุกเฉินหรือทําอะไรก็ได้ให้ใช้งบประมาณให้หมดภายในกันยายน เดือนสิงหาคม 

กันยายน ไปดูได้โรงแรมเต็มไปด้วยเวทีต่างๆ ของส่วนราชการ เวทีคล้ายกัน เป้าหมาย

ที่ถูกต้องในการพัฒนาประชาธิปไตยยังไม่เข้าใจกัน  จึงควรมีแผนระยะยาวและซอย

เป็นระยะสั้น ต้ังแต่ตุลาคมไปจนถึงกันยายน หมายถึงแผนตามยุทธศาสตร์ใหญ่ อาจมี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีคณะกรรมการกํากับ

และติดตาม มีตัวชี้วัดการปฏิบัติการร่วมกัน ถึงจะเกิดการบูรณาการทั้งแผนและ

งบประมาณร่วมกันได”้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

หน่วยงานภาครัฐท่ีดําเนินงานในลักษณะขององค์กรอิสระมีความคล่องตัวสูงจึงน่าจะ

ทํางานร่วมกันได้ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังคงมีอุปสรรคต่างๆ เช่น “สพม กับ พอช .เคยคุยกัน แต่

เขาเริ่มงานไตรมาสแรก เราเริ่มไตรมาสสอง ก็ไปด้วยกันไม่ได”้ 

 นอกจากนั้นเม่ือการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีปัญหา

อุปสรรคและข้อจํากัดต่างๆ จึงทําให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยเลือกท่ีจะทํางานโดยตรงกับ

ประชาชน แต่ก็พบอุปสรรคในการทํางานเนื่องจากภาคประชาชนมักต้องการความคล่องตัว

และไม่สนใจระเบียบการเบิกจ่ายของภาครัฐ ในหลายครั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีทํางานร่วมกับ

ภาคประชาชนจึงพบปัญหาในการจัดทํารายงานการเงินของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึง่ให้ความเห็น 

“การทํางานร่วมกับประชาชนจะมีปัญหา เพราะตัวเค้าเองยังไม่เข้าใจบริบทตัวเอง เค้า

ทํางานกันไม่มีระบบ ไม่มีการจ่ายเงินท่ีชัดเจน การประชุมนึกจะคุยก็คุย ไม่มีหนังสือเชิญ ไม่มี

ระเบียบวาระ ไม่มีบันทึกการประชุม เวลาเบิกเงินคนมาร่วมก็เซ็น หลังจากนั้นคนไม่ได้มาก็มี

ชื่อเซ็น เลยเห็นว่าภาคประชาชนไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัย”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
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อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นว่าแม้ว่าการใช้งบของภาครัฐก็มีข้อจํากัด ท้ังการเบิกจ่ายและการ

รายงานการใช้จ่าย แต่ก็ถือเป็นโอกาสในการฝึกใหชุ้มชนได้เรียนรู้กระบวนการงบประมาณ 

 อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติของงบประมาณน่าจะเป็นเครื่องมือท่ีทําให้

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไม่เป็นอุปสรรคของการ

ทํางานเช่นท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่งได้ให้ความเห็น“ถ้าให้หน่วยงานส่วนกลางบูรณาการจะ

ยาก เพราะหน่วยงานรัฐค่อนข้างจะเป๊ะๆ ใช้ผิดไม่ได้” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

นอกจากนั้นเม่ืองบประมาณได้ปรับเปลี่ยนจากระบบงบประมาณแบบแสดงรายการท่ีเน้นการ

ควบคุมปัจจัยนําเข้า (input) ไปสู่การมุ่งที่ผลลัพธ์สุดท้ายของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เชิงยุทธศาสตร์ การควบคุมท่ีผลผลิตจึงควรได้รับการปรับเปล่ียนเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลหลักให้

ความเห็นว่า“แต่ถ้าบอกว่าไหนดูหลักสูตรซิ ดูลายเซ็นซิ เข้าเรียนก่ีคน อันนี้เจ๊ง” 

 ด้วยกฎเกณฑ์และระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีทําให้

หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้คล่องตัว รวมท้ังเป็นอุปสรรคต่อการบูรณา

การงบประมาณร่วมกัน หน่วยงานแต่ละแห่งจึงเลือกที่จะใช้งบประมาณของหน่วยงานเพ่ือ

ดําเนินพันธกิจโดยไม่เห็นถึงความจําเป็นในการบูรณาการงบประมาณเพราะมองว่าการบูรณา

การงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นปัญหามากกว่าจะเป็นโอกาส ดังท่ีผู้ให้

ข้อมูลหลักได้เล่าถึงประสบการณ์ 

“ระบบงบประมาณของบางท่ีก็มีความตึง เหมือนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

พอช.ก็ต้ังงบร่วม ออกแบบคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน มีพมจ. มีตัวแทน

ชุมชน งบมาจาก พอช. แต่ให้กรรมการชุดนั้นเป็นคนพิจารณา พมจ. ไปตั้งฎีกาเบิก ทํา

ให้มันติดขัดข้ึนไปอีก เจอข้อจํากัดเยอะ งบดีๆ เอาไปทําให้มันยุ่งยาก จะทําให้ติดคุก”

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหัก 

  ตัวอย่างท่ีชัดเจนของปัญหาในการเบิกจ่ายก็เช่นตัวอย่างท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้

ข้อมูลว่าการบูรณาการร่วมกันเป็นไปได้ยากเพราะเง่ือนไขของระเบียบการเบิกจ่ายของแต่ละ
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หน่วยงานมีความแตกต่างกัน บางแห่งสามารถต้ังงบประมาณค่าอาหารได้สูงกว่าและเคยชินกับ

การตั้งงบประมาณค่าอาหารไว้ท่ีตัวเลขนั้น เม่ือต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีกแห่งท่ี

ระเบียบต่างกันก็ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนท่ีเคยเสียสละทํางาน

สาธารณะ แต่ภายหลังหน่วยงานภาครัฐต่างตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม ประชาชนจึงเคยชินกับกับการได้ค่าตอบแทน วัฒนธรรมการเสียสละเพื่อชุมชนและ

ส่วนรวมจึงค่อยๆ จางหายไป และเม่ือหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งมีระเบียบการเบิกจ่ายท่ี

ต่างกัน ประชาชนจึงเลือกร่วมงานกับหน่วยงานท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักให้

ข้อมูล 

“เม่ือก่อนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนไม่มีงบประมาณ ตอนนี้อาสาท่ีเคยเสียสละ

ก็กลับมาเริ่มถามว่าทําไมเป็นอาสาสมัครท่ีหน่วยงานนี้ไม่มีค่าตอบแทน บางที่ได้เงิน 

เค้าก็เปรียบเทียบเหมือนกัน แต่ก็ทําอยู่ เวลางานซ้อนเค้าก็จะเลือกไปงานที่ มี

งบประมาณมากกว่า”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ในการตั้งงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้อง

สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ทําให้บางหน่วยงานท่ีต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองใช้งบประมาณจากงบประมาณที่แฝงอยู่ในแผนงานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ“เราไปตั้งงบ

ชื่อตรงๆ ว่าประชาธิปไตยไม่ได้ สํานักงบประมาณจะไม่ให้เรา” 

 ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลับมีปัญหาด้านอ่ืน คือข้อติดขัดจากการ

เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากท้องถ่ินมักถูกจับตาจากหน่วยงานตรวจสอบว่างบประมาณจะ

ถูกใช้ไปเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ิน จึงเป็นข้อจํากัดต่อการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะเหตุจากความไม่เข้าใจในบริบทของพ้ืนท่ี ดังข้อมูล 

 “อบจ.ตอนนี้อะไรก็บอกเบิกไม่ได้ ไม่มีระเบียบ เรียกเงินคืน งานแสดงวัน

ผู้สูงอายุแจกร่มไม่ได้นะ เป็นการหาเสียง สตง.คิดแบบนี้ แต่ถามว่าหน่วยงานรัฐบาล

แจกผ้าห่มได้ไหม รัฐบาลทําได้ ท้องถ่ินทําไม่ได้ จังหวัดตรังซ้ือกระเบื้องแผ่นใสไปแจก
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ชาวบ้านให้ไปใส่หลังคาห้องน้ํา ให้มีแสงสว่างไม่อับช้ืน สตง.เล่น หรือหนังตะลุง 

มโนราห์จ้างมาแสดงในงาน  ถ้าไม่มีชาวบ้านด่า แต่ สตง.ไม่ให้จัด ท้ังๆ ท่ีจ้างจริง 

แสดงจริง” 

การจัดกิจกรรมบางอย่างโดยชุมชนมีส่วนร่วมนั้นบางครั้งก็จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ

ต้องสอดแทรกกิจกรรมบันเทิงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวบ้าน แต่ไม่สามารถ

กระทําได้เพราะขัดต่อแนวปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบ 

 

 4.5.4.3 การควบคุมและประเมินผล 

 ระบบราชการให้ความสําคัญกับกฎระเบียบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจึงต้อง

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบของภาครัฐ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาตามมาหลังการเบิกจ่าย

งบประมาณไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้น ต้องทํางาน

ร่วมกับชาวบ้านและชุมชน ซ่ึงมักมีรูปแบบการใช้จ่ายท่ีต้องโอนเงินลงไปให้กับชุมชน ซ่ึงมีแนว

ปฏิบัติแตกต่างออกไปจากวิธีปฏิบัติปกติของราชการ  

 “กรมการพัฒนาชุมชนทํางานผ่านชาวบ้าน ผ่านผู้นํา เราก็ไม่ได้คิดว่าชาวบ้าน

หรือผู้นําจะซ่ือสัตย์ท้ังหมด ถ้ากรณีพิเศษก็เสี่ยง สตง. ก็ไม่ชอบ” จากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 นอกจากการควบคุมท่ีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในการปฏิบัติการของส่วนราชการ

และหน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องสอดคล้องกับคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งระดับบุคคลและส่วนงาน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองดังกลา่วก็ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน เนื่องจากหน่วยงานแต่ละแห่งจะ

เลือกปฏิบัติเฉพาะแต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการเท่านั้น 

“แต่ละหน่วยจะมีตัวชี้วัด ทําให้แต่ละหน่วยงานเห็นแก่ตัวมากข้ึน เราก็จะ

รับรองกับหน่วยงานเราว่าเราจะไปทําอะไร มันจะเริ่มเล็งเห็นว่าเราจะเป็นคนเห็นแก่
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ตัวมากข้ึน วันนี้ คุณกับผมมีงานพร้อมกัน เ ม่ือก่อนวันนี้ มีงานเกษตร ครู ก็ไป 

สาธารณสุขก็ไป แต่ตอนนี้สังคมมันเห็นแก่ตัวมากข้ึน”จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยตัวช้ีวัดจึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความ

ร่วมมือและการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 

“หลังจากนายกทักษิณเข้ามี จะใช้เครื่องมือเอามาวัด เอาของธุรกิจมา

เปรียบเทียบราชการ เม่ือก่อนภาคราชการเน้นบริการประชาชน จะไปเน้นได้เท่านั้น

เท่านี้ไม่ได้ ตอนนี้ทุกองค์กรของแต่ละหน่วยงานเค้าจะตอบสนองท่ีเป้าหมายของ

หน่วยงานตนเองมากกว่า มองแยกส่วน ยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาเซียน เราได้งบมาทํา

ของเรา ต่างหน่วยต่างทํา เราทําร่วมกันได้ แต่เค้าให้งบเรามา เราก็ต้องทําให้เสร็จ”

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

อย่างไรก็ตามยังคงมีความคิดว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถหลุดออกไปจากกับ

ดักคํารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด เพ่ือให้มองภาพรวมในการทํางานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติมากไปกว่าการมุ่งเน้นท่ีการตอบพันธกิจของหน่วยงานเท่านั้น 

“ตัวชีวัดมันปรับได้  เขา ก็ไปเจรจากับ กพร.  ปรับตัวชี้ วัด ให้ มันเ กิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่ทุกคนก็อยากจะทําให้ตรงกับตัวชี้วัดที่กําหนดไว้แต่แรก 

เพ่ือเอาตัวชี้วัดไปต่อรองกับเจ้าของตัวชี้วัด แต่ต้องไปคุยล่วงหน้า ถ้าไปเปล่ียนทีหลัง

เขาก็กลัวจะเสียคะแนน” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

4.6ความเป็นไปได้ในการบูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 จากข้อมูลข้างต้นทําให้พบกว่าไม่เพียงแต่ระบบงบประมาณเท่านั้นท่ียังคงเป็นอุปสรรค

ต่อการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม เพราะทัศนคติ ความคิด ความเชื่อของหน่วยงานก็ยังคงเป็นอุปสรรคท่ีสําคัญ อย่างไร

ก็ตามก็ยังมีโอกาสและความเป็นไปได้ท่ีจะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  เช่นหาก
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หน่วยงานจะร่วมกันกําหนดงบประมณในพันธกิจการให้ความรู้ประชาธิปไตยก็ต้องทําความ

เข้าใจร่วมกันก่อน “ก็ดีนะ บูรณาการ แต่เวลาเอามาทําด้วยกัน มันต้องเข้าใจจิตวิญญาณ

ร่วมกัน เช่น จะสอนประชาธิปไตยแบบนี้นะ” 

 การมีกลไกการบูรณาการงบประมาณร่วมกันโดยส่วนกลางเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์

บูรณาการอ่ืนๆ ซ่ึงยังไม่มียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการการทํางาน

ร่วมกัน 

“คณะกรรมการบูรณาการตั้งในกรรมาธิการงบประมาณ จะมีเรื่องพัฒนาคน 

ช่วงวัย ค้ามนุษย์ จัดการน้ํา ท่ีเป็นประเด็นสําคัญ แต่เรื่องประชาธิปไตยยังไม่เห็นมี งบ

เชิงฟังชั่นก็ซ้อนกันเยอะ ยากเหมือนกันที่จะบูรณาการ” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

และแม้ว่าจะยังไม่มีการจัดทํายุทธศาสตร์บูรณาการสําหรับงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็ตาม แต่หน่วยงานภาครัฐก็ยังคงสามารถบูรณาการงบประมาณ

การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้ เช่นตัวอย่างของงบประมาณด้าน

การศึกษา อาจเลือกพิจารณาบูรณาการเฉพาะประเด็นท่ีเป็นปัญหา ในขณะท่ีงบประมาณอ่ืนๆ 

ยังคงเป็นงบประมาณสําหรับงานประจําเช่นเดิม 

“ถึงไม่มีบูรณาการท่านก็ทําปกติของท่านได้ มันต้องยากแต่ละประเด็นที่มี

ปัญหา เช่น ปัญหาขาดนม ใครเก่ียวข้องกับนมก็มาอยู่ในบูรณาการ ส่วนการเรียนการ

สอนปกติคุณก็ไปขอตั้งงบฯ ของคุณ ถ้ามารวมทัง้หมดไม่รู้งบฯ เท่าไหร่ เอาเฉพาะท่ีมี

ปัญหาแต่ละอัน อย่างนี้จะได้ประโยชน”์  

 

4.6.1 ปัจจัยเก้ือหนุนให้เกิดการบูรณาการงบประมาณร่วมกัน 
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อย่างไรก็ตามในการบูรณางบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้

ประสบความสําเร็จนั้นจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยเก้ือหนุนหลายประการ 

4.6.1.1  ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ 

ความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการของบุคลากรในหน่วยปฏิบัติท้ังส่วนราชการและองค์กร

อิสระต่างๆ จะมีส่วนสําคัญให้เกิดการเชื่อมโยงความต้องการและความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือ

ร่วมกันคิดหาแนวทาง 

“เรื่องวัฒนธรรมก็มีส่วน จังหวัดเรามีวัฒนธรรมท่ีดี ความเป็นอยู่ของจังหวัด

เราดีท่ีสุดในโลกแล้ว หน่วยงานไหนเก่ียวข้องบ้าง เอาตัวใหญ่เข้ามาจับมือกัน จังหวัดมี

เงินเท่าไหร่ อย่างเช่น ประชาสัมพันธ์ไม่มีสตางค์ กศน.อยากทําอะไร จังหวัดมีแต่เงิน 

พวกเราเป็นมือให้กับจังหวัด ไม่ต้องเอาเงินเป็นตัวต้ังแต่เอาเป้าประสงค์เป็นหลัก” 

4.6.1.2  ทัศนคติของผู้ปฏิบัต ิ

 แม้ว่าหน่วยงานส่วนกลางจะมีความร่วมมือระหว่างกัน แต่หากผู้ปฏิบัติไม่ได้มี

ความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจดังกล่าวก็ยากท่ีจะทําให้เกิด

การบูรณาการ่วมกัน“อยู่ทีสํานึก มีการไปตาม คุณทํา MOU แล้ว คุณต้องเอาหลักสูตรไปใช้นะ 

ถ้าเอาเงินเป็นตัวต้ังความลงลึกมันจะมีน้อย”จึงจําเป็นที่จะต้องปรับแต่งความคิดของผู้ปฏิบัติ

ในแต่ละหน่วยงานเข้าหากัน เพ่ือให้มองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

4.6.1.3  ความแข็งแกร่งขององค์กรเจ้าภาพ 

ในการบูรณาการการทํางานร่วมกันจําเป็นต้องอาศัยหน่วยงานเจ้าภาพท่ีจะเป็นหน่วย

ที่ทําหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่นเดียวกับคณะทํางานยุทธศาสตร์

บูรณาการระดับชาติ ท่ีต้องอาศัยประธานคณะทํางาน ซึงเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีว่าการท่านใดท่านหนึ่งท่ีมุ่งม่ันตั้งใจ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงบประมาณข้าม

หน่วยงาน 
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“บูรณาการกลไกท่ีจะทําให้สําเร็จได้จริง หน่วยงานเจ้าภาพต้องแข็งแกร่ง รอง

นายกฯ ต้องเอาจริงเอาจัง แข็งแกร่งคือหน่วยงานเจ้าภาพต้องกําหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และไปตั้งเจ้าภาพย่อยๆ ในแต่ละเรื่องได้เลย และไม่ใช่ทําแต่ตอนตั้ง

งบประมาณ กลไกท่ีเราทํามีระบบการติดตาม ตอนนี้เหมือนกับแค่รวบรวมคําขอบูรณา

การแล้วมาที่สํานักงบฯ” 

อย่างไรก็ตามองค์การท่ีทําหน้าท่ีเป็นหน่วยประสานหรือเจ้าภาพหลักต้องไม่ใช่

หน่วยงานท่ีคอยกํากับดูแลสั่งการไปยังหน่วยงานอ่ืน แต่จะต้องทําความเข้าใจกับวิธีคิด วิธี

ปฏิบัติของหน่วยงานทุกแห่งท่ีเก่ียวข้อง ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้ต้ังข้อสังเกตไว ้

“ทําแบบนี้ดีกว่าต่างคนต่างทํา ถ้ามีหน่วยงานใหม่ที่บอกว่าคนอ่ืนไม่ต้องทํา

แล้ว ตั้งหน่วยงานประชาธิปไตยอย่างเดียวเลย เขาคุยกับคนอ่ืนไม่ได้ ทํางานกับ

ชาวบ้านไม่ได้ บางทีชาวบ้านถูกมองว่า จบ ป.4 พูดไม่รู้เรื่องก็มี” 

เพ่ือให้การบูรณาการเกิดข้ึนได้จริงเจ้าภาพจะต้องมีความเด็ดขาด ไม่

ประนีประนอมมากเกินไป มิฉะนั้นแล้วการบูรณาการงบประมาณก็จะเป็นแค่การรวบรวม

งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจใกล้เคียงกันเท่านั้น“ต้องให้เจ้าภาพแข็งแกร่ง คํา

ขอต้องชัด กรองกันจริงจัง กิจกรรมไม่เข้าท่าต้องบอกว่าไม่ต้องทํา ไม่ได้ประโยชน์ แต่ด้วย

ความเกรงใจกันก็ใส่” จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ทั้งนี้การบูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานมิใช่การแบ่งพันธกิจ

ออกจากกันอย่างเด็ดขาด หากแต่คือการกระจายการทํางานออกไปโดยลดความซํ้าซ้อนและ

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดข้ึน ดังนั้นแต่ละหน่วยงานยังคงสามารถดําเนินพันธกิจ

ตามความชํานาญของหน่วยงานได้เช่นเดิม นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องบูรณาการท้ังในส่วนกลาง

และระดับภูมิภาค โดยการบูรณาการท่ีส่วนกลางจะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานส่วนกลางเพ่ือให้การกําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสามารถเป็นแนวทางให้เกิด

การบูรณาการร่วมกันในระดับพ้ืนท่ี ในขณะท่ีหน่วยงานระดับพ้ืนท่ีก็ยังจําเป็นต้องประสานงาน
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ระหว่างกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการงบประมาณร่วมกันแม้อาจเป็นระดับการบูรณาการ

กิจกรรมร่วมกันเพื่อลดความซํ้าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยต้องอาศัยปัจจัย

เก้ือหนุน รวมทั้งขจัดข้อจํากัดต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาพบว่าการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีมีท่ีมา อํานาจหน้าที่ และ

ประสบการณ์แตกต่างกัน ย่อมทําให้มุมมองและวิธีคิดในการทํางานไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

เพราะแต่ละหน่วยงานล้วนคํานึงถึงการบรรลุตามภารกิจและตัวชี้วัดของหน่วยงานของตนเป็น

อันดับแรก ดังนั้นการบูรณาการการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะการนําทรัพยากรของแต่ละ

หน่วยงานมาใช้ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงมี

ความจําเป็นต้องทําให้หน่วยงานต่างๆ เห็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม 

5.1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 จากการวิจัยพบว่าการตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้

กระจายอยู่ในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จํานวนมากท้ังที่เป็นงบประมาณท่ีกําหนด

ผลผลิตเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่อยู่ภายใต้

แผนงานและผลผลิตอ่ืนๆ ท้ังนี้เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

บางส่วนได้แฝงอยู่ในงบประมาณภายใต้พันธกิจอ่ืนๆ ทําให้ไม่ปรากฏชื่อแผนงาน/โครงการท่ี

ชัดเจน นอกจากนี้งบประมาณในหลายหน่วยงานเป็นงบประมาณเพื่อตอบวัตถุประสงค์อ่ืนๆ แต่

ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมสอดแทรกอยู่ในงบประมาณท่ีจัดตั้ง 

จากเอกสารของสํานักพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมท่ีได้จัดทําร่วมกันกับ

คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมืองพบว่างบประมาณในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงได้

วิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาการเมืองโดยมีงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมรวมอยู่ด้วย ซ่ึงอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาการเมือง 

คือ ยุทธศาสตร์การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม มี
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จํานวนท้ังส้ิน 215,142,343 บาท ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง จํานวน 360,245,644 บาท(คณะกรรมการ

แผนพัฒนาการเมือง, 2552) ในขณะที่จากการศึกษาครั้งนี้พบว่างบประมาณเพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้แบ่งงบประมาณออกเป็น 1) งบประมาณเพ่ือการปฏิรูปการเมือง/

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2) งบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดทํานโยบายสาธารณะ 3) งบประมาณในการส่งเสริมการกระจายอํานาจ 4) งบประมาณในการ

เสริมสร้างพลเมืองเข้มแข็งและส่งเสริมเครือข่ายภาคพลเมือง 5) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 6) งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองของท้องถ่ิน

โดยได้แสดงรายละเอียดของงบประมาณไว้ในบทที่ 3 ของเอกสารเล่มนี้ ทั้งนี้จํานวนตัวเลขท่ีสูง

เนื่องจากงบประมาณในบางแผนงานเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ

ดําเนินพันธกิจต่างๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างความปรองดองให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ เป็น

ต้นการส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงไม่ได้เป็นเป้าหมายของแผนงานใน

งบประมาณของหน่วยงาน หากแต่เป็นวิถีทาง (means) เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอ่ืน 

 

5.2 ความเป็นไปได้ในการบูรณาการงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 จากการศึกษาพบว่าการบูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีความเป็นไปได้ 

แต่ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ตั้งแต่การลดการรวมศูนย์การบังคับบัญชาของหน่วยงาน

ส่วนกลาง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานต่างๆ ถูกเสนอข้ึนมาจากล่างข้ึนบน(bottom-up) อย่าง

แท้จริง ซ่ึงจะทําให้การจัดทํางบประมาณมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทความต้องการของแต่

ละพ้ืนท่ี  มิใช่การออกแบบแผนงาน โครงการจากส่วนกลางและถ่ายทอดไปยังหน่วยปฏิบัติ  ทั้งนี้

โดยอาศัยความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดทําบันทึกความเข้าใจร่วมกัน(memorandum 

of understanding) โดยหน่วยงานในส่วนกลางและบันทึกความเข้าใจของหน่วยงานในพื้นท่ี การ

ประสานความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือปรับแต่งความเข้าใจและทิศทางในการบูรณา

การงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ปัญหา
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อุปสรรคในการบูรณาการงบประมาณร่วมกันได้แก่ การรวมศูนย์อํานาจท่ีส่วนกลาง การขาดการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ปัญหาความเข้าใจตอ่แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ปัญหา

อันเกิดจากข้อจํากัดที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะข้อติดขัดที่เกิดจากระเบียบ

การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมท้ังการมีข้อตกลงการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ ก็เป็น

อุปสรรคต่อการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจากแต่ละองค์การจะมุ่งเน้นการตอบวัตถุประสงค์

ตามพันธกิจของหน่วยงานเท่านั้น โดยไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการพยายามบูรณาการเพ่ือการ

บรรลุผลสําเร็จร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

 

5.3 แนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ

พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

  

จากกการศึกษาได้พบแนวทางในการบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ดังนี ้

5.3.1 การบูรณาการการใช้จ่ายโดยส่วนกลางสามารถทําได้เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์บูรณาการของ

สํานักงบประมาณในแผนงาน อ่ืนๆ  อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องอาศัยภาวะผู้นําของเจ้าภาพหลักใน

การบูรณาการเพ่ือไม่ให้เกิดการประนีประนอมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่ึงในที่สุดแล้ว

จะทําให้การบูรณาการไม่บรรลุผล รวมท้ังต้องสร้างความเข้าใจร่วมให้เกิดข้ึนระหว่างหน่วยปฏิบัติ 

5.3.2 การบูรณาการการใช้จ่ายในระดับพ้ืนท่ี สามารถใช้กลไกในระดับภูมิภาคคือผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นหน่วยประสานให้เกิดการบูรณาการงบประมาณร่วมกัน ด้วยการทํางานในลักษณะ

องค์การเครือข่าย ทั้งนี้งบประมาณจะต้องไม่ใช่การดําเนินการเองโดยจังหวัด หากแต่เป็นการ

ประสานให้เกิดการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ีของจังหวัดท้ังส่วนราชการและ

องค์กรอิสระ 
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5.3.4 เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมักจะแฝงอยู่ภายใต้

แผนงานหรือเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ผลผลิต ทําให้การบูรณาการอาจไม่ได้ทําในลักษณะของ

การบูรณาการแผนงาน แต่ควรเป็นการบูรณาการท่ีกิจกรรมเพ่ือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 จากเดิมท่ีงบประมาณได้ถูกใชเ้ป็นเครื่องมือในการควบคุมการทํางานของส่วนราชการและ

หน่วยงานภาครัฐได้นํามาสู่ข้อจํากัดต่างๆ ในการทํางานอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ

แสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้หน่วยงานภาครัฐก้าวข้าม

ข้อจํากัดของระบบงบประมาณ งบประมาณจึงไม่ควรถูกจดัสรรโดยพิจารณาจากหน่วยงานท่ีได้รับ

งบประมาณ แต่ควรจะพิจารณาจากเป้าประสงค์ของงบประมาณอย่างแท้จริง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยทําให้ได้มาซ่ึงข้อเสนอแนะดังนี ้

5.4.1 ระดับนโยบายควรพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานยุทธศาสตร์บูรณาการในประเด็นการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้งบประมาณท่ีกระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานภาครัฐได้ถูก

นํามาวิเคราะห์และจัดสรรอย่างเป็นระบบเพ่ือตอบสนองการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยไม่

ควรจํากัดท่ีการบูรณาการทีแ่ผนงาน แต่ควรบูรณาการไปยังกิจกรรมหรือกลุ่มเป้าหมาย 

5.4.2 ควรมีการพัฒนาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล

งบประมาณของส่วนราชการ องค์การอิสระ และองค์การมหาชนต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานแต่ละ

แห่งสามารถรับรู้ถึงรายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง

ความร่วมมือและการบูรณาการการทํางานร่วมกัน 

5.4.3 ต้องทําให้เกิดการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพ่ือให้งบประมาณท่ีถูก

เสนอขอและจัดสรรเป็นไปตามบริบทความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมท้ังต้องมีการปฏิรูป

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็นอุปสรรคในการบูรณาการการทํางานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 



149 

 

5.4.2 ในระดับพ้ืนท่ี จําเป็นที่จังหวัดจะต้องเป็นกลไกหลักเพ่ือเชื่อมประสานหน่วยงานในพ้ืนท่ีที่มี

บทบาทเก่ียวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งจะต้องวิเคราะห์ถึงแผนงาน 

กิจกรรม โครงการท่ีลงไปปฏิบัติการในพ้ืนที่ไม่ให้มีความซํ้าซ้อนกัน เช่น จัดทําปฏิทินหรือแผนท่ี

การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เพ่ือให้ส่วนราชการ รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ ใน

พื้นท่ีได้รับทราบและสามารถเช่ือมประสานเพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

…………………………………………………. 
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เพิ มเติมจากสถาบนัพระปกเกลา้ 
 

ขอ้มลูโครงการวิจยัโดยยอ่ 

1) โครงการวิจยันีQทาํขึQนเพื อ  

1) เพื อศึกษาการใชจ่้ายงบประมาณเพื อการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 

2) เพื อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการบูรณาการการใชจ่้ายงบประมาณเพื อการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

3) นาํเสนอแนวทางในการบูรณาการการใชจ่้ายงบประมาณเพื อการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมร่วมกนั

ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

 

ประโยชนที์ คาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยันีQ คือ ทาํใหท้ราบ  

1) ทราบงบประมาณเพื อการพฒันาประชาธิปไตยของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 

2) ทราบความเป็นไปไดใ้นการบูรณาการใชจ่้ายงบประมาณเพื อการพฒันาประชาธิปไตยร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐ 

3) ทราบแนวทางในการบูรณาการการใชจ่้ายงบประมาณเพื อการพฒันาประชาธิปไตยร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐ 
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ท่านไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการวิจยันีQ เพราะ ท่านมีส่วนเ กี ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมเ พื อการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทัQงสิQน 13 คน 
ระยะเวลาที จะทาํวิจยัทัQงสิQน 8 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2557) 

หากท่านตดัสินใจเข้าร่วมการวจิยัแล้ว จะมีขั	นตอนการวจิัยดงัต่อไปนี	 
ผูวิ้จยัจะขอสัมภาษณ์ท่านในประเด็นเกี ยวกบั “ระบุประเด็นของแบบสัมภาษณ์”  โดยใชเ้วลาในการ

สมัภาษณ์ประมาณ 30 นาที ซึ งคาํถามมีทัQงหมด 10 ขอ้ แบ่งคาํถามออกเป็น 2 ส่วน ดงันีQ  
ส่วนที6 1 (ระบุประเดน็สัมภาษณ์) 
ส่วนที6 2   

ขอ้มลูเกี ยวกบัการปกป้องสิทธิผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
ขอ้มูลที ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูวิ้จยัจะขออนุญาตบนัทึกเสียง และจะดาํเนินการทาํลายขอ้มูล

ตลอดจนขอ้มลูอื นๆ ที เกี ยวขอ้งกบัท่านภายหลงัเสร็จสิQนการวิจยั หรือภายในเดือนธนัวาคม 2557 
ความเสี ยงที อาจจะเกิดขึQนเมื อเขา้ร่วมการวิจยั ท่านอาจรู้สึกอึดอดั หรืออาจรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้าง 

กบับางคาํถาม  ท่านมีสิทธิZ ที จะไม่ตอบคาํถามเหล่านัQนได ้รวมถึงท่านมีสิทธิZ ถอนตวัออกจากโครงการนีQ เมื อใดกไ็ด ้
โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  และการไม่เขา้ร่วมวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันีQ  จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อท่านแต่อยา่งใด 

 
ขอ้มลูส่วนตวัของท่านจะถูกเกบ็รักษาไว ้ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล และไม่มีการแสดงชื อ

หรือที อยูข่องท่านแต่อยา่งใด แต่จะรายงานผลการวิจยัเป็นขอ้มลูส่วนรวม ผูที้ มีสิทธิZ เขา้ถึงขอ้มลูของท่านจะมีเฉพาะ
ผูที้ เกี ยวขอ้งกบัการวิจยันีQ  คือ นกัวิจยั หรืออาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบไดค้วามถูกตอ้ง เช่น ผูใ้หทุ้น
วิจยั สถาบนั หรือองคก์รของรัฐที มีหนา้ที ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นตน้ 

การวิจยัครัQ งนีQ ท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงิน 800 บาท 
หากมีขอ้มูลเพิ มเติมทัQงดา้นประโยชน์และโทษที เกี ยวขอ้งกบัการวิจยันีQ  ผูวิ้จัยจะแจง้ให้ทราบโดย

รวดเร็วไมปิ่ดบงั 
หากท่านมีขอ้ข้องใจที จะสอบถามเกี ยวขอ้งกบัการวิจยั ท่านสามารถติดต่อไปยงั อาจารย์ ดร.รัฐศิริ

นทร์ วงักานนท ์โทร. 081-488-0027 ไดต้ลอดเวลา 
โครงการวิ จัย นีQ ได้รั บการพิ จ ารณา รับรองจากคณะกรรมการจ ริ ยธรรมการ วิจัย ในคน  

สาขาสังคมศาสตร์ซึ งมีสํานักงานอยู่ที คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพุทธมณฑล 
สาย 4 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170 หมายเลขโทรศพัท์ 0 2441 9180 โทรสาร  
0 2441 9181 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที ระบุไว ้ท่านสามารถติดต่อกบัประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมฯ หรือผูแ้ทน ไดต้ามสถานที และหมายเลขโทรศพัทข์า้งตน้ 
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านรายละเอียดในเอกสารชีQแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยันีQ  ครบถว้นแลว้ 
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ลงชื อ     ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั  

                                     (     )  
                                                                วนัที      
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