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การจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี กรณีศึกษาสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี* 

Area Based Budgeting Approach: a Case Study of Ubon Ratchathani Provincial 

Agricultural Extension Office. 

ณัฏฐนันทg ไพบูลยg** 

บทคัดยkอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค6เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเกี่ยวขKองกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย6 ระหวMางปNงบประมาณ 2560 - 2562 ถึงความสอดคลKองกับ

ขKอแนะนำของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง และการเชื่อมโยงกับหMวงโซMคุณคMา (Value Chain) 

โดยการวิจัยเอกสาร ประกอบดKวย การรวบรวมและวิเคราะห6ขKอมูลจากเอกสารงบประมาณประจำปN แผนยุทธศาสตร6กลุMม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลMาง 2 และจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวMา สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไดKรับ

จัดสรรงบประมาณจากสองแหลMง อันไดKแกM กรมสMงเสริมการเกษตรซึ่งเปgนหนMวยราชการสMวนกลางที่มีหนKาที่จัดทำคำขอ

งบประมาณและจัดสรรใหKสำนักงานเกษตรจังหวัดอันเปgนหนMวยงานราชการสMวนภูมิภาคในสังกัด การจัดทำคำของบประมาณ

ดังกลMาวเปgนลักษณะบนลงลMาง (Top-Down) โดยโครงการจะจัดทำจากสMวนกลาง แลKวจึงจัดสรรงบประมาณใหKแกMพื้นที่ตMอไป 

แหลMงที่สอง คืองบประมาณจากกลุMมจังหวัดฯ เปgนการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะลMางขึ้นบน (Bottom up) โดยยึด

บริบทพื้นที่เปgนสำคัญ โดยมีความสอดคลKองกับประเด็นยุทธศาสตร6จังหวัดและกลุMมจังหวัดในเรื ่องของการพัฒนาเปgน

ศูนย6กลางผลิตเกษตรอินทรีย6ที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้โครงการ กิจกรรม ภายใตKประเด็นการพัฒนาการสMงเสริมเกษตรอินทรีย6 

สMวนใหญMเปgนกิจกรรมตKนน้ำในหMวงโซMคุณคMา สะทKอนถึงศักยภาพและความตKองการของพื้นที่อยMางชัดเจน งบประมาณที่ไดKรับการ

จัดสรรจึงสามารถขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร6จนเกิดความเปลี่ยนแปลงอยMางเห็นผลไดK จากการวิเคราะห6จำนวนงบประมาณที่

ไดKรับการจัดสรรเปรียบเทียบระหวMางจากสMวนกลางกับพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากกรมสMงเสริม

การเกษตร และงบกลุMมจังหวัดฯ พบวMามีความแตกตMางเปgนอยMางมาก โดยเปgนงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากกลุMมจังหวัดสูงกวMา

งบประมาณที่ไดKรับจากกรมสMงเสริมการเกษตรอยMางชัดเจน ดังนั้น ในการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตร

อินทรีย6ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนั้นสอดคลKองกับขKอแนะนำของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณ

และการคลัง ที่การจัดทำงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากกรมสMงเสริมการเกษตร ถือเปgนระบบงบประมาณตามภารกิจ 

(Function based budgeting) สMวนงบประมาณที่ไดKรับจากกลุMมจังหวัดฯ ถือเปgนระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area based 

budgeting) อันเปgนงบประมาณที่ตรงกับบริบทพื้นที่อยMางแทKจริง 

คำสำคัญ : งบประมาณบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  
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บทนำ 

ระบบงบประมาณแผMนดินเปgนเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการวางแผนใชKจMายและจัดหารายรับ เพื่อใชKขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร6ประเทศใหKบรรลุตามเป�าหมายที่ไดKกำหนดไวKในแผนการบริหารราชการแผMนดิน รวมถึงเปgนเครื่องมือ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ ป�จจุบันประเทศไทยไดKใชKระบบงบประมาณแบบมุMงเนKน

ผลงานตามยุทธศาสตร6 (Strategic Performance Based Budgeting) อันมีแผนยุทธศาสตร6ชาติระยะ 20 ปN เปgนกรอบในการ

จัดทำงบประมาณ ที่คำนึงถึงผลสำเร็จของงานตามเป�าหมายยุทธศาสตร6ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เนKนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรใหKเกิดความคุKมคMาสูงสุด แตMอยMางไรก็ตาม ที่ผMานมาพบวMาสัดสMวนของงบประมาณที่ไดKจัดสรรใหKแกMหนMวยงานนั้น 

ใหKความสำคัญกับราชการสMวนกลาง ไดKแกM กระทรวง กรม ตMาง ๆ ในขณะที่ราชการสMวนภูมิภาค อันเปgนหนMวยราชการ 

ที่มีภารกิจในระดับพื้นที่ยังมีสัดสMวนงบประมาณที่นKอยกวMาเมื่อเทียบกับราชการสMวนกลาง อันอาจเกี่ยวเนื่องดKวยปริมาณภารกิจ

จึงทำใหKราชการสMวนกลางไดKรับจัดสรรงบประมาณสูงกวMา อยMางไรก็ตาม แมKราชการสMวนกลางจะไดKจัดสรรงบประมาณบางสMวน

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใหKราชการสMวนภูมิภาค แตMงบประมาณที่ไดKรับจัดสรรนั้นมีจำนวนที่ไมMเพียงพอ อันเนื่องดKวย

จำนวนพื้นที่เป�าหมายที่มีหลายแหMง ทั้งยังมีความซ้ำซKอนของแผนงาน โครงการ จึงอาจสMงผลตMอประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการจัดสรรและใชKจMายงบประมาณไดK (นันทนิตย6 นวลมณี, ม.ป.ป., หนKา 1-2, ป�ติธรรม ฐิติมนตรี, 2558, หนKา 4-5)  

ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดKานการบริหารราชการแผMนดินไดKรายงานผลการศึกษาพบวMาระบบราชการ 

และภาครัฐยังมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมMเทMาทันตMอการแกKป�ญหา 

ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็ว กระบวนการในการจัดทำ อนุมัติ และจัดสรรงบประมาณมีขั้นตอนมากและเกิด

ความลMาชKา ขาดการบูรณาการแผนงานและแผนงบประมาณในแตMละระดับ ใหKสอดคลKองไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) 

สMงผลใหKการจัดสรรงบประมาณมีลักษณะแยกสMวน และบางกรณีอาจเกิดความซ้ำซKอน นอกจากนี้ ระบบการติดตามตรวจสอบ

การใชKจMายงบประมาณแผMนดินยังขาดประสิทธิภาพ และขาดการมีสMวนรMวมของประชาชน ทำใหKนโยบาย แผนงาน 

 และโครงการของภาครัฐ ไมMสามารถนำไปปฏิบัติไดKตามเจตนารมณ6 และไมMตอบสนองความตKองการของประชาชนไดKอยMาง 

มีประสิทธิภาพ จึงไดKจัดทำประเด็นปฏิรูปเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ โดยเป�าหมายในการปรับเปลี ่ยนภาครัฐ สู Mการเปgน “ภาครัฐของประชาชน เพื ่อประชาชน” (ประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ, 2561, หนKา 15) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณสMวนใหญMเปgนการจัดทำ

คำขอของหนMวยงานราชการที่กำหนดขึ้นโดยภารกิจของรัฐใหKกับหนMวยงานราชการระดับกระทรวง และกรมเปgนฐานมิไดKใชKมิติ

พื้นที่หรือจังหวัดเปgนฐานคิด หนMวยงานราชการระดับกรมที่ไดKรับจัดสรรงบประมาณตMางคำนึงถึงภารกิจของตนเปgนหลัก โดยที่

ไมMไดKคำนึงถึงความตKองการของประชาชนอยMางแทKจริงเฉพาะอยMางยิ่งในระดับพื้นที่ (สำนักงานปฏิรูป, 2554, หนKา 45) จึงเปgน

ขKอพิจารณาถึงการทบทวนวิธีการจัดทำคำของบประมาณจากบนลงลMางที่อิงตามภารกิจของหนMวยงานราชการระดับกรม 

เปgนสำคัญ สูMการจัดทำคำของบประมาณจากลMางขึ้นบนโดยคำนึงถึงความตKองการของพื้นที่เปgนฐานคิด (Area based) เพื่อใหK

ตรงกับความตKองการของประชาชนและแกKไขป�ญหาโดยการมองมิติพื้นที่ซึ่งตMางมีบริบทแตกตMางกันไปในแตMละทKองที ่

สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปgนหนMวยงานราชการสMวนภูมิภาค สังกัดกรมสMงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 มีหนKาที่สMงเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ถMายทอดความรูKดKานการเกษตร และกำกับดูแล

สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการปฏิบัติหนKาที่อื่น ๆ ที่ไดKรับมอบหมาย และการปฏิบัติงาน

รMวมกับหนMวยงานอื ่น ๆ อยMางสำนักงานจังหวัด เปgนตKน ในการสนับสนุนดKานงบประมาณแกMสำนักงานเกษตรจังหวัด

อุบลราชธานีนอกจากงบประมาณที่ไดKรับจัดสรรจากกรมสMงเสริมการเกษตรแลKว ยังไดKรับการสนับสนุนงบประมาณผMานงบกลุMม

จังหวัด โดยการจัดทำโครงการเพื่อทำคำของบประมาณ เพื่อเสนอผMานรMางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปN ดังนั้น 

การที่จะไดKรับจัดสรรเพียงใด การจัดทำคำของบประมาณจึงตKองคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร6ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
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จังหวัดและกลุMมจังหวัด รวมถึงการใหKความสำคัญตMอบริบทของพื้นที่ (Area based) อันเปgนป�จจัยสำคัญตMอการอนุมัติ

งบประมาณผMานรMางพระราชบัญญัติฯ ตMอไป 

การศึกษานี้เปgนการศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ในการ

ทำคำของบประมาณภายใตKงบประมาณกลุMมจังหวัดฯ ของโครงการอันเกี่ยวขKองกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย6ในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี ระหวMางปNงบประมาณ 2560 – 2562 วMาเปgนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศดKานการบริหารราชการแผMนดิน และ

นโยบายในจัดทำแผนพัฒนากลุMมจังหวัด 2561 – 2564 ที่ตKองครอบคลุมประเด็นการพัฒนาระดับชาติ (Agenda) และคำนึงถึง

บริบทพื้นที่ (Area) และมีการเชื่อมโยงตั้งแตMตKนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตามหMวงโซMคุณคMา (Value Chain) หรือไมM 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปgน

การศึกษาขKอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชKการวิจัยเอกสาร (Documentary research) เปgนการรวบรวมขKอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ6 สื่ออิเล็กทรอนิกส6 รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ6 ดุษฎี

น ิพนธ 6 รายงานการประชุม ค ู Mม ือการปฏิบ ัต ิงาน ข Kอกฎหมาย ระเบ ียบ ประกาศ คำส ั ่ง รายงานของคณะกรรมาธ ิการ 

ปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปN แผนพัฒนากลุMมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลMาง 2 

รายงานสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และรายงานสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ที่เกี่ยวขKองกับการจัดทำงบประมาณ 

เพื่อวิเคราะห6เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขKอง โดยศึกษาถึงกระบวนการ รูปแบบการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ 

เพื่อใหKเปgนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศดKานการบริหารราชการแผMนดิน ของหนMวยราชการสMวนภูมิภาค 

 ผูKวิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห6 โดยขKอมูลที่ไดKจากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะห6ขKอมูลรMวมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย 

การปฏิรูปงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดทำโครงการ

เกษตรอินทรีย6 ภายใตKแผนพัฒนากลุMมจังหวัดฯ เพื่อทราบและเขKาใจถึงกระบวนการ รูปแบบการจัดทำงบประมาณบูรณาการ

เชิงพื้นที่ เพื่อใหKเปgนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศดKานการบริหารราชการแผMนดิน และนโยบายในจัดทำแผนพัฒนากลุMมฯ ปN 

2561 – 2564 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกรมสMงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชqในการวิจัย 

ในการศึกษานี้ผู KวิจัยเลือกใชKกรอบการดำเนินการดKานงบประมาณของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปgนกรณีศึกษา

เปรียบเทียบ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการบริหารราชการในระดับประเทศและระดับทKองถิ่น ไดKจัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ และแผนพัฒนาระดับทKองถิ่น เชMนเดียวกันกับประเทศไทย นอกจากนั้นยังพบวMาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีสัดสMวนการจัดสรรงบประมาณใหKรัฐบาลทKองถิ่น (จังหวัด, เขต, เมือง และชุมชน) สูงถึงรKอยละ 85.4 โดยรัฐบาล

ทKองถิ่นในแตMละพื้นที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายบริหารจัดการตามสัดสMวนรายไดKที่ไดKรับ (คณะอนุกรรมการดKานวิชาการ 

การประชุมปฏิบัติการทางวิชาการดKานการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Official Meeting ครั้งที่ 13, 2561, 

หนKา 6-17) ในการศึกษาครั้งนี้จึงใชKสาธารณรัฐประชาชนจีน เปgนกรณีศึกษา 

 ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรรคคอมมิวนิสต6จีนเปgนผูKกำหนดนโยบายทุกดKาน รัฐบาลและสภาประชาชน

แหMงชาติมีหนKาที่ทำตามมติและนโยบายพรรคกำหนดเทMานั้น ซึ่งการบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน แบMงเปgน 2 

ระดับ (Christine Wong. ,2007, อักษรศรี พาณิชสาส6น, 2550) ไดKแกM (1) การบริหารราชการในระดับประเทศ (Central 

government) ประกอบดKวย สภาผู KแทนประชาชนแหMงชาต ิ (National People’s Congress : NPC) ประธานาธ ิบดี 

(President/Chairman of the State) คณะรัฐบาล หรือมุขมนตรี (State council) ถูกกำหนดโดยมติพรรคคอมมิวนิสต6จีน

กำหนด และผMานการเห็นชอบของ สภาผูKแทนประชาชนแหMงชาติ (NPC) และ (2) การบริหารราชการในระดับทKองถิ่น ซึ่งแบMง
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ออกเปgน 4 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 แบMงการปกครองเปgน มณฑล (Province) เขตปกครองตนเอง (Autonomous region)  

มหานคร (Municipality) และเขตบริหารพิเศษ (Special Administration region : SAR) โดยแตMละมณฑลและเขตปกครอง

ตนเอง แบMงเปgน ระดับจังหวัด และอำเภอ สMวนมหานครเปgนเมืองขนาดใหญMมีฐานะเทียบเทMามณฑล โดยขึ้นตรงตMอรัฐบาล

กลาง และเขตบริหารพิเศษ มีจำนวน 2 เขต ไดKแกM ฮMองกง และมาเก�า ระดับที่ 2 ไดKแกM เมือง แควKน และเขตของมหานคร 

(Prefectures) ระดับที่ 3 ไดKแกM อำเภอ (Counties) เปgนหนMวยงานระดับลMางสุดที่ทำหนKาที่กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคม และระดับที่ 4 ไดKแกM ตำบล และหมูMบKาน (Townships) ทั้งนี้ โครงสรKางการบริหารราชการระดับทKองถิ่นมีรูปแบบ

เดียวกันกับการบริหารราชการสMวนกลาง ทั้งนี้ รัฐบาลกลาง มีอำนาจหนKาที่ในการวางแผนและกำหนดนโยบายประเทศ 

ในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำงบประมาณของประเทศ โดยมีกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางทำหนKาที่

ดูแลดKานการวางแผนและกำหนดนโยบายพรKอมสMงตMอไปยังรัฐบาลทKองถิ่น เพื่อใหKไปปฏิบัติและทำหนKาที่ติดตามประเมินผล 

โดยการนำไปปฏิบัตินั ้นตKองสอดคลKองหรือไมMขัดกับกฎหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ หรือนโยบาย

ระดับประเทศ (สำนักงบประมาณ, 2561ก) 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

รัฐธรรมนูญแหMงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2557 มาตรา 27 ซึ่งเกิดขึ้นหลังการทำรัฐประหารรัฐบาล

คณะรักษาความสงบแหMงชาติ (คสช.) ไดKบัญญัติใหKมีการศึกษาและเสนอแนะเพื่อใหKเกิดการปฏิรูปดKานตMาง ๆ ทั้งนีค้ณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการบริหารราชการแผMนดินไดKทำการศึกษาและใหKคำแนะนำการปฏิรูปงบประมาณ ควรเนKนใหKกระบวนการงบประมาณที่เป�ด

ใหKประชาชนไดKมีสMวนรMวมในการตัดสินใจการใชKงบประมาณเพิ่มขึ้นตามหลักการจัดทำงบประมาณแบบมีสMวนรMวม (participatory 

budgeting) ตามที่คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง เสนอการจัดทำงบประมาณตามพื้นที่ (Area based 

budgeting) ที่มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการเพื่อแกKป�ญหาตามความตKองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแตMละ

พื้นที่นั้นมีบริบทที่หลากหลายแตกตMางกัน แตMการจัดทำงบประมาณตามพื้นที่นั้นตKองอยูMภายใตKกรอบทิศทางยุทธศาสตร6ชาติและ

นโยบายรัฐบาลที่กำหนดจากสMวนกลางดKวย (สภาปฏิรูปแหMงชาติ, 2558)  

จากการศึกษาดังกลMาวขKางตKนสามารถสรุปถึงป�ญหาของระบบงบประมาณไทย ประกอบดKวย (1) วิธีการงบประมาณที่ใชK

อยูMขาดการมีสMวนรMวมของภาคประชาชนโดยตรง (2) กระบวนการจัดทำคำของบประมาณใชKเวลานานราว 1.5 -2.5 ปN (3) การ

วิเคราะห6งบประมาณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการมีการแทรกแซงไดKงMาย (4) งบประมาณที่ถูกจัดสรรลงในพื้นที่มี

สภาพเปgนเบี้ยหัวแตก (5) กระบวนการชี้แจงงบประมาณ หัวหนKาสMวนราชการรายกรมเปgนผูKชี้แจงกับคณะกรรมาธิการงบประมาณ ซึ่ง

ในแตMละปNตKองสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา รวมถึงโอกาสตMาง ๆ ที่ตKองใหKขKาราชการระดับสูงจำนวนมากมารอชี้แจงงบประมาณ 

และ (6) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชKงบประมาณและการตรวจสอบ เนื่องจากแนวทางการจัดทำงบประมาณที่เปgนอยูM

เปgนการเนKนรายกิจกรรม แบบรายการ (Item based) มากกวMาการเนKนที่ผลลัพธ6 (Real based budgeting) เพราะตKองการกำกับดูแล

ป�องกันการรั่วไหล แตMเปgนการไมMยืดหยุMนที่จะปรับใหKเขKากับบริบทอันมีความหลากหลายที่เกิดขึ้นจริง  

 จากป�ญหาของระบบงบประมาณดังกลMาว คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง เห็นวMามีความจำเปgน

ที่จะตKองออกแบบระบบงบประมาณใหมM โดยใหKมีการจัดระบบงบประมาณแบบคูMขนาน คือ ระบบงบประมาณตามภารกิจ 

(Function based budgeting) คูMขนานกับระบบงบประมาณตามพื้นที่ (Area based budgeting) ดังนั้น หนMวยงานตMาง ๆ  

ที ่เกี ่ยวขKองกับการจัดทำงบประมาณ ตKองทำการปรับเปลี ่ยนกลไกและกระบวนการในการจัดทำงบประมาณเชิงพื ้นที่ 

โดยเฉพาะหนMวยงานภูมิภาคที่มีภารกิจงานในพื้นที่โดยตรง ตKองมีกระบวนการทำแผนที่เป�ดกวKางรับฟ�งและใหKภาคประชาชน

เขKามามีสMวนรMวมในการเสนอแนะทิศทางการพัฒนาพื้นที่ มีการจัดการขKอมูลของพื้นที่เพื่อใหKเกิดแผนที่มีศักยภาพอยMางแทKจริง
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และสอดคลKองกับบริบทของพื ้นที ่ แตMป�ญหาที ่พบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพบวMาในหลายจังหวัดมักเปgนแผน 

ที่สMวนราชการตMาง ๆ นำมาประมวลรวมกัน และประชาชนเขKามามีสMวนรMวมนKอย  

 ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผMนดิน ไดKรายงานวาระปฏิรูปที่ 4 เรื่อง การปฏิรูประบบ

งบประมาณและการคลังทKองถิ่น การปฏิรูปงบประมาณ แลKวนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดKานการบริหาร

ราชการแผMนดินไดKจัดทำรายงานเรื่อง “การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ” เสนอตMอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณ และการคลังภาครัฐ ประเด็นการปฏิรูปงบประมาณ เห็นควรมุMงเนKนการ

บริหารเชิงพื ้นที่และการมีสMวนรMวมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณทั้งในระดับชาติและระดับพื ้นที ่ ปรับวิธี 

และกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาทKองถิ่น จังหวัด และกลุMมจังหวัด ประกอบกับใหKราชการบริหารสMวนภูมิภาคเขKามา 

มีสMวนรMวมในกระบวนการอยMางเปgนระบบ พรKอมทั้งเสนอใหKจัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่ประจำปNงบประมาณ 

2561 เพื่อใหKกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหKแกMองค6กรปกครองสMวนทKองถิ่น และสำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการนำรMองดำเนินการปรับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัด และกลุMมจังหวัดภายใตKกระบวนการจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่ (สำนักงานเลขาธิการสภาผูKแทนราษฎร, 2559)  

 เมื่อเปรียบเทียบระบบงบประมาณของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกรณีประเทศไทย พบวMารูปแบบการบริหาร

ราชการแผMนดินของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการแบMงสMวนคลKายประเทศไทยออกเปgน 2 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง 

(Central government) และระดับรัฐบาลทKองถิ่น (Local government) เพียงแตMตMางกันในองค6ประกอบของรัฐบาลทั้งสอง

ระดับ ซึ่งลKวนถูกควบคุมดKวยรัฐบาลกลางเชMนกัน ทั้งนโยบายและงบประมาณ พบวMาการพัฒนาประเทศตMางมีแผนพัฒนา

ระดับชาติประกาศใชKเหมือนกัน โดยเฉพาะแผนระยะกลางอยMางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ สMวนในแผนระดับ

รัฐบาลทKองถิ่นของทั้งสองประเทศตMางกำหนดใหKจัดทำเชMนกัน กรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมระดับรัฐบาลทKองถิ่นที่ตKองสอดคลKองกับแผนระดับชาติ สMวนกรณีประเทศไทยมีแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา

กลุMมจังหวัด ที่ตKองทำใหKสอดคลKองกับแผนระดับชาติเชMนกัน ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย

กระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางมีหนKาที่รับผิดชอบในการจัดการงบประมาณในภาพรวมของประเทศ มีระยะเวลาการจัดทำ

งบประมาณ ตั้งแตMเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคมของปNถัดไป ดKวยวิธีการจัดทำงบประมาณ “2บน 2ลMาง” ลักษณะมีการ

พิจารณาของกระทรวงการคลังสองรอบ โดยหนMวยงานเสนอคำของบประมาณแกMกระทรวงการคลังซึ่งจะพิจารณาวงเงิน

งบประมาณ และแจKงกลับใหKหนMวยงานที่จัดทำคำของบประมาณปรับแกK เมื่อหนMวยงานดำเนินการใหKเปgนไปตามกรอบวงเงิน

แลKวจะเสนอแกMกระทรวงการคลังเมื่อผMานการเห็นชอบจะเสนอตMอรัฐสภาอนุมัติงบประมาณแผMนดินตMอไป (สำนักงบประมาณ, 

2561ก) สMวนการจัดทำงบประมาณของประเทศไทยป�จจุบันไดKใชKระบบงบประมาณแบบมุMงเนKนผลงานเชิงยุทธศาสตร6 

(Strategic performance based budgeting) ทีเ่นKนการจดัการ โดยงบประมาณแผMนดนิตKองทำเปgนพระราชบญัญตั ิผMานการ

เสนอรMางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปNงบประมาณตKองมีการแสดงแหลMงที ่มาและประมาณการรายไดK 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน6ที่คาดวMาจะไดKรบัจากการจMายเงินและตKองสอดคลKองกับยุทธศาสตร6ชาติและแผนพัฒนาตMาง ๆ  

เห็นไดKวMากระบวนการจัดทำงบประมาณทั้งสองประเทศนั้นตKองผMานการเห็นชอบจากรัฐสภาเชMนกัน แตMอาจจะตMาง

กับในขั้นตอนกระบวนการพิจารณางบประมาณที่มีขั้นตอนมากนKอยและวิธีการที่แตกตMางกัน เมื่อพิจารณาความแตกตMาง 

ถึงการจัดทำงบประมาณในระดับพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยนั้นพบวMา ในสMวนการจัดทำงบประมาณ 

ในระดับทKองถิ่นของสาธารณาประชาชนจีน จะตKองจัดทำตามแผนพัฒนาของทKองถิ่น และเสนอใหKคณะกรรมการทKองถิ่นในแตMละ

ระดับใหKความเห็นชอบกMอนเสนอตามลำดับจนถึงรัฐบาลระดับมณฑลเพื่อพิจารณาจัดทำภาพรวมงบประมาณของมณฑล 

ใหKแลKวเสร็จจึงเสนอตMอไปยังรัฐบาลกลาง หลังจากนั้นรัฐบาลกลางจะพิจารณารวมทุกมณฑลเพื่อกำหนดวงเงินและแจKงกลับไป

ที่มณฑลตMาง ๆ เพื่อใหKพิจารณาปรับปรุงงบประมาณใหKเปgนไปตามกรอบวงเงินที่รัฐบาลกลางกำหนด เมื่อปรับปรุงปรับแกKแลKว

จะสMงกลับไปที่รัฐบาลกลางเพื ่ออนุมัติและนำเสนอตMอสภาประชาชนแหMงชาติ (National People’ s Congress : NPC)  
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ใหKความเห็นชอบตMอไป สMวนกรณีประเทศไทยนั้น ในสMวนของจังหวัด กลุMมจังหวัด และองค6กรปกครองสMวนทKองถิ่น จะจัดทำ

งบประมาณรายจMายเสนอตMอสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำรMางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปNงบประมาณ  

โดยในปNงบประมาณ 2563 สำนักงบประมาณใหKหนMวยงานทKองถิ่นจัดทำคำของบประมาณตKองคำนึงถึงมิติพื้นที่ (Area) ใหK

สอดคลKองกับแผนพัฒนาพื้นที่ และยุทธศาสตร6การจัดสรรงบประมาณรายจMายประจำปN ดังที่สรุปไวKในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบระบบงบประมาณของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 การจัดทำงบประมาณแผMนดินของประเทศไทยในระยะแรกเปgนแบบแสดงรายการ (Line Item budgeting) ที่เนKน

กระบวนการควบคุมการใชKจMายงบประมาณ ในปN 2525 สำนักงบประมาณไดKปรับเปลี่ยนการจัดทำงบประมาณแผMนดินมาเปgน

แบบแผนงาน (Programming budgeting) ซึ่งเนKนกระบวนการวางแผนงานโดยตKองแสดงรายละเอียดของแผนงานใหKชัดเจน 

โดยไดKรับความชMวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อประเทศไทยไดKเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจตKมยำกุKง ในปN 2540 จึงไดKปฏิรูป

ระบบงบประมาณมาใชKระบบงบประมาณแบบมุMงเนKนผลงาน (Performance based budgeting) ที่เนKนการวางแผนและการ

จัดการ ในปN 2541 จนถึง ปN 2546 ไดKปรับเปลี่ยนมาใชKระบบงบประมาณแบบมุMงเนKนผลงานเชิงยุทธศาสตร6 (Strategic 

performance based budgeting) ที่เนKนการจัดการ (สภาปฏิรูปแหMงชาติ, 2558) ตามที่แสดงไวKในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 ชMวงเวลาการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณของประเทศไทย 

รัฐบาลกลาง (Central government)
- คณะรัฐมนตร ี

  - กระทรวง กรม ราชการสCวนกลาง
รัฐบาลทDองถิ่น (Local government)
- อำเภอ จังหวัด กลุCมจังหวัด 

  - องคRกรปกครองสCวนทDองถิ่น (อปท.) 
   - องคRกรบริหารสCวนตำบล 
    - เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
    - พัทยา กรุงเทพมหานคร 

รัฐบาลกลาง (Central government)
- สภาผูDแทนประชาชนแหCงชาติ (NPC) 

  - ประธานาธิบดี คณะรัฐบาล และมุขมนตรี
รัฐบาลทDองถิ่น (Local government)
- มณฑล เขตปกครองตนเอง 

  - เมือง แควDน เขตของมหานคร 
  - อำเภอ 
  - ตำบล และหมูCบDาน แผนพัฒนาระดับชาต ิ

  - แผนยุทธศาสตรRชาติ 20 ปd 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหCงชาต ิ

แผนพัฒนาระดับชาติ  
 - แผนยุทธศาสตรRชาติ  
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ 
 - แผนพัฒนารัฐบาลทDองถิ่น แผนพัฒนาระดับทDองถิ่น 

  - แผนพัฒนากลุCมจังหวัด  
  - แผนพัฒนาจังหวัด 
  - แผนพัฒนา อปท.  

แผนพัฒนาระดับทDองถิ่น  
- แผนพัฒนารัฐบาลทDองถิ่น 

จัดทำงบประมาณ แบบ “2บน 2ลCาง 
โดยมีการพิจารณาของกระทรวงการคลังสองรอบ ระบบงบประมาณแบบมุCงเนDนผลงานเชิงยุทธศาสตรR  

(Strategic performance based budgeting)  
ท่ีเนDนการจัดการ 

โครงสรDางการบริหาร 

แผนยุทธศาสตรR 

ระบบงบประมาณ 

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2502 2525 2541 2546

ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 
LINE-ITEM BUDGETING

ระบบงบประมาณแบบวางแผน-แผนงาน 
PLANNING-PROGRAMMING-BUDGETING SYSTEM : PPBS

ระบบงบประมาณแบบมุKงเนMนผลงาน 
PERFORMANCE  BASED BUDGETING : PBB

ระบบงบประมาณแบบมุKงเนMนผลงานตามยุทธศาสตรU 
STRATEGIC PERFORMANCE-BASED BUDGETING : SPBB
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ทั้งนี้ ผูKมีสิทธิเสนอรMางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปNงบประมาณรายจMาย คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะทำ

การเสนอรMางพระราชบัญญัติฯ แกMสภาผูKแทนราษฎรเพื่อพิจารณาในขั้นนี้สมาชิกสภาผูKแทนราษฎรจะเปลี่ยนแปลงหรือแกKไข

เพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการไมMไดK ทำไดKเพียงแตMแปรญัตติลดหรือตัดทอนรายจMายซึ่งมิใชMรายจMายขKอผูกพัน ไดKแกM  

เงินสMงใชKตKนเงินกูK ดอกเบี้ยเงินกูK และเงินที่กำหนดใหKจMายตามกฎหมาย เมื่อสภาผูKแทนราษฎรเห็นชอบแลKวจะเสนอรMาง

พระราชบัญญัตินั้นตMอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตMอไป ในสMวนการพิจารณาของวุฒิสภานั้น หากวุฒิสภาเห็นชอบดKวยกับรMาง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายตามที่เสนอมา ใหKถือวMารMางพระราชบัญญัตินั้นไดKรับความเห็นชอบจากรัฐสภา หลังจากนั้น 

นายกรัฐมนตรีจะทูลเกลKาทูลกระหมMอมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย6ทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประการใชKเปgนกฎหมายตMอไป 

แตMถKาหากวุฒิสภาไมMเห็นชอบดKวยกับรMางพระราชบัญญัติดังกลMาว สภาผูKแทนราษฎรสามารถยกรMางพระราชบัญญัตินั้นขึ้น

พิจารณาใหมM ถKาสภาผูKแทนราษฎรลงมติยืนยันรMางพระราชบัญญัติ ใหKถือวMาไดKรับความเห็นชอบจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 

จะทูลเกลKาทูลกระหมMอมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย6ทรงลงพระปรมาภิไธย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับป�จจุบัน หลังจากที่

ไดKประกาศใชKพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปNแลKว สMวนราชการจะตKองทำการบริหารงบประมาณตามวงเงิน

งบประมาณที่ระบุไวKในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปN และมีการติดตามการดำเนินงาน 

และการเบิกจMายงบประมาณโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อใหKเกิดประสิทธิภาพการใชKจMายสูงสุด ตามที่แสดงไวKในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปN 

  

กระทรวงมหาดไทยไดKกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุMมจังหวัดปN 2561- 2564 ถึงการจัดทำแผนงาน 

โครงการ ต Kองคำน ึงถ ึ งห Mวงโซ Mค ุณค Mา (Value chain) ท ี ่แสดงให K เห ็นถ ึงความเช ื ่อมโยงต ั ้ งแต Mต Kนน ้ำ  กลางน้ำ  

และปลายน้ำ ใหKความสำคัญกับป�ญหาและความตKองการของพื้นที่ มีการบูรณาการระหวMางจังหวัด กลุMมจังหวัด สMวนราชการ 

และองค6กรปกครองสMวนทKองถิ่น โดยเฉพาะแผนงาน โครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสMวนราชการจะตKอง

แสดงใหKเห็นถึงความสำคัญ ความสอดคลKองเชื่อมโยง และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร6 (กระทรวงมหาดไทย, 2559)

ดังนั้น กลุMมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลMาง 2 ซึ่งเปgนกลุMมจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผMนดิน 

(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ประกอบดKวย จังหวดัยโสธร ศรสีะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวดัอบุลราชธานี ไดKมกีารกำหนดเป�าหมาย

ในการพัฒนากลุMมจังหวัดผMานวิสัยทัศน6ไวKวMา “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย6เพิ ่มมูลคMา การทMองเที่ยว 

เชิงคุณภาพ การคKาชายแดนไดKมาตรฐานสากล” (กลุMมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลMาง 2, 2562) ซึ่งแผนพัฒนากลุMม

จังหวัดฯ ไดKกำหนดประเด็นการพัฒนา ไวKดังนี้  

ประเด็นพัฒนาที่ 1 การสMงเสริมเกษตรอินทรีย6 การลงทุน และการทMองเที่ยว ประเด็นพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย6 สรKางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นพัฒนาที่ 3 การสรKางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปgนมิตรตMอสิ่งแวดลKอม 

และประเด็นพัฒนาที่ 4 การเสริมสรKางความมั่นคง จากประเด็นการพัฒนาทั้ง 4 ประเด็น พบวMาในการพัฒนาประเด็นที่ 1 มีเป�าหมาย

ที่สำคัญในการสMงเสริมเกษตรอินทรีย6 โดยมีโครงการที่เกี่ยวขKอง ดังนี้ (1) โครงการสMงเสริมการผลิตสินคKาเกษตรอินทรีย6 (2) 

โครงการสMงเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลคMาสินคKาเกษตร (3) โครงการสMงเสริมการตลาดสินคKาเกษตรอินทรีย6 (4) 

โครงการพัฒนาโครงขMายขKอมูลทางการเกษตรในพื้นที่กลุMมจังหวัดฯ (5) โครงการพัฒนาศักยภาพดKานการรวบรวมและการแปร

สภาพขKาวหอมมะลิอินทรีย6 (6) โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ6สมุนไพรจากเกษตรกรกลุMมปลูกสมุนไพรกลุMม

จังหวัดฯ (7) โครงการสMงเสริมการผลิตสินคKาและการแปรรูปเพิ่มมูลคMาสินคKาเกษตรอินทรีย6 และ (8) โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะรัฐมนตรี 
เสนอรkาง

พระราชบัญญัติฯ

สภาผูqแทนราษฎร
เพ่ือพิจารณา

วุฒิสภา
พิจารณา

นายกรัฐมนตรี
ทูลเกลqาฯ

พระมหากษัตริยg
ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย 

ประการใชqเปvน
กฎหมายตkอไป 
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แรงงาน จะเห็นไดKวMาโครงการทั้ง 8 โครงการจัดทำขึ้นเพื่อเปgนการตอบโจทย6การพัฒนาเกษตรอินทรีย6ของกลุMมจังหวัดฯ ซึ่ง

พบวMาพื้นที่นั้นมีศักยภาพสูงหากไดKรับการสMงเสริมและพัฒนาอยMางถูกตKองและเหมาะสมจะทำใหKกลุMมจังหวัดเปgนแหลMงผลิต

สินคKาเกษตรอินทรีย6ที่สำคัญของประเทศแหMงหนึ่ง อันเปgนการสนองตอบวิสัยทัศน6ของกลุMมในเรื่องเกษตรอินทรีย6สรKางมูลคMา 

และยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปN ประเด็นยุทธศาสตร6ชาติดKานการสรKางความสามารถในการแขMงขัน ประเด็น

ยMอย การเกษตรสรKางมูลคMา 

นอกจากนั้น การตั้งเป�าหมายในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีไดKกำหนดวิสัยทัศน6ของจังหวัดอุบลราชธานีไวKวMา 

“เมืองนMาอยูM ประตูสูMการคKาการลงทุน ทMองเที่ยวหลายมิติ เกษตรสูMสากล” ในมิติการพัฒนาเกษตรสูMสากลเปgนการยกระดับ 

การผลิตและการแปรรูปสินคKาเกษตร เพื่อจำหนMายในระดับสากล โดยใชKเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรKางเครือขMายเกษตรกร

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูKความรูKดKานการเกษตร การเกษตรเปgนมิตรกับสิ่งแวดลKอม เกษตรปลอดภัยปลอดจากสารเคมีพัฒนาสูM

เกษตรอินทรีย6 มีการเชื่อมโยงระหวMางเกษตรกรกับผูKบริโภคและการตลาด การเพิ่มมูลคMาผลผลิต การแปรรูป เป�าหมาย 

การพัฒนาใหKจังหวัดอุบลราชธานีเปgน “เมืองแหMงเกษตรอินทรีย6” พบวMาการพัฒนาจังหวัดในประเด็นยกระดับการผลิต 

และแปรรูปสินคKาเกษตรสูMสากล เปgนประเด็นการพัฒนาทีจ่ะนำพาจังหวัดอุบลราชธานีบรรลุเป�าหมายดังกลMาวไดK อันมีแผนงาน 

โครงการที่เกี่ยวขKอง (สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2560) ไดKแกM (1) แผนงานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งดKานปริมาณ 

และคุณภาพดKวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการเสริมสรKาง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดKวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเกษตร ของจังหวัดอุบลราชธานี (2) แผนงานพัฒนา/สMงเสริมการผลิตสินคKาเกษตรและการแปรรูปใหKไดKคุณภาพ

มาตรฐานสากลเพื่อการสMงออก โครงการพัฒนาและสMงเสริมการผลิตสินคKาเกษตรใหKไดKคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการสMงออก 

(3) แผนงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผูKเกี่ยวขKองดKานการเกษตร เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และ (4) แผนงาน

สMงเสริมเกษตรกรใหKพัฒนาตนเองโดยใชKหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับกระบวนการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและกลุMมจังหวัดนั้น ไดKถูกกำหนดไวKในพระราชกฤษฎีกาวMาดKวยการ

บริหารงานจังหวัด และกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการปN 2551 มีขั้นตอนกระบวนการเริ่มจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการกำหนดกรอบนโยบาย ขั้นตอน วิธีการ แผนและงบประมาณของจังหวัด และกลุMมจังหวัดเพื่อใหK

จังหวัดและกลุMมจังหวัดรับไปดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณ หลังจากนั้นจังหวัดจะรวบรวมขKอมูลศักยภาพของจังหวัด และ

สำรวจความตKองการของประชาชนในจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจะวิเคราะห6ขKอมูลดังกลMาว เพื่อ

กำหนดศักยภาพและความตKองการของจังหวัดแลKวจึงจัดสMงขKอมูลศักยภาพ และความตKองการของจังหวัดใหKคณะกรรมการ

บริหารงานกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุMมจังหวัด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหKความ

เห็นชอบแผนตMอไป เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุMมจังหวัดใหKคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปNของจังหวัด /คณะกรรมการบริหารงานกลุMมจังหวัดแบบ

บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปNของกลุMมจังหวัด โดยอยMางนKอยตKองระบุรายละเอียดของโครงการ เป�าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน หนMวยงานผูKรับผิดชอบ และงบประมาณที่จะตKองใชKดำเนินการ และตKองระบุใหKชัดเจนวMาโครงการหรืองาน

ใดที่ประสงค6จะขอ ตั้งงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ และจัดสMงใหKคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการกลั่นกรองและเสนอตMอคณะรัฐมนตรี หลังจากแผนปฏิบัติราชการประจำปNของจังหวัด /

แผนปฏิบัติราชการประจำปNของกลุMมจังหวัดไดKรับความเห็นชอบแลKว ใหKคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุMม

จังหวัดแบบบูรณาการสMงใหKสำนักงบประมาณ เพื่อใชKในการจัดสรรงบประมาณ โดยใหKถือวMาจังหวัดและกลุMมจังหวัดไดKยื่นคำขอ

งบประมาณตMอสำนักงบประมาณตามกฎหมายวMาดKวยวิธีการงบประมาณแลKว ตามตาราง 1  
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ตาราง 1  

กระบวนการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและกลุMมจังหวัด 

01 กำหนดกรอบ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการกำหนด

กรอบนโยบาย ขั้นตอน วิธีการ แผนและงบประมาณของจังหวัด และกลุMมจังหวัด เพื่อ

ดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณ 

02 รวบรวมขKอมูล จังหวัดจะรวบรวมขKอมูลศักยภาพของจังหวัด และสำรวจความตKองการของประชาชน

ในจังหวัด 

03 วิเคราะห6ขKอมูล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจะวิเคราะห6ขKอขKอมูล ศักยภาพของ

จังหวัด และสำรวจความตKองการของประชาชนในจังหวัดเพื่อกำหนดศักยภาพและ

ความตKองการของจังหวัดแลKวจึงจัดสMงขKอมูลศักยภาพ และความตKองการของจังหวัดใหK

คณะกรรมการบริหารงานกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการ 

04 จัดทำแผนพัฒนากลุMมจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการจัดทำแผนพัฒนากลุMมจังหวัด 

เพื่อเสนอคณะรัฐมนตร ี

05 อนุมัติแผนฯ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุMมจังหวัด 

06 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปN คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปNของ

จังหวัด /คณะกรรมการบริหารงานกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปNของกลุMมจังหวัด โดยอยMางนKอยตKองระบุรายละเอียดของโครงการ 

เป�าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หนMวยงานผูKรับผิดชอบ และงบประมาณที่จะตKองใชK

ดำเนินการ และตKองระบุใหKชัดเจนวMาโครงการหรืองานใดที่ประสงค6จะขอ ตั้ง

งบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ และจัดสMงใหKคณะกรรมการนโยบายการ

บริหารงานจังหวัดและกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการกลั่นกรองและเสนอตMอคณะรัฐมนตรี 

07 ตั้งคำของบประมาณ หลังจากแผนปฏิบัติราชการฯ ไดKรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลKว ใหK

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุMมจังหวัดแบบบูรณาการสMงใหK

สำนักงบประมาณ เพื่อใชKในการจัดสรรงบประมาณ โดยใหKถือวMาจังหวัดและกลุMม

จังหวัดไดKยื่นคำของบประมาณตMอสำนักงบประมาณตามกฎหมายวMาดKวยวิธีการ

งบประมาณแลKว 

08 อนุมัติงบประมาณ สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ตราเปgนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMาย

ประจำปN 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเปgนหนMวยงานราชการสMวนภูมิภาค สังกัดกรมสMงเสริมการเกษตร มีหนKาที่

ตามภารกิจดูแลพื้นที่การเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากสองสMวนหลักไดKแกM กรม

สMงเสริมการเกษตร และงบกลุMมจังหวัด ทั้งนี้ ลักษณะการจัดทำงบประมาณของกรมสMงเสริมการเกษตรจะเปgนการทำจากบนลง

ลMาง (Top-Down) คือราชการสMวนกลางจะกำหนดแผนงาน โครงการ มาใหKกับราชการสMวนภูมิภาค โดยมีกระบวนการ

วิเคราะห6ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ ถึงกระนั้นก็ตามการจัดสรรงบประมาณจากราชการสMวนกลางยังขาดการมีสMวน

รMวมของหนMวยงานสMวนภูมิภาคในระดับต่ำ จึงทำใหKแผนงานโครงการที่มอบมาจากสMวนกลางในบางกรณีอาจยังไมMสามารถตอบ

โจทย6ป�ญหาของพื้นที่ไดK รวมถึงในแงMของจำนวนงบประมาณที่จัดสรรในแตMละแผนงานโครงการมีเม็ดเงินที่ไมMสูง ทำใหKไมMเพียงพอ 



10 

 
ที่จะผลักดันในเกิดผลกระทบ (Impact) ที่เดMนชัด ตMางจากงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากกลุMมจังหวัด ซึ่งการจัดทำคำขอ

งบประมาณเกิดจากลMางขึ้นบน (Bottom-Up) ยึดบริบทพื้นที่ในการจัดทำงบประมาณ (Area based budgeting) ทำใหKการ

ใชKจMายงบประมาณเปgนไปตามความตKองการของพื้นที่อยMางแทKจริง จำนวนงบประมาณที่ไดKไมMมีลักษณะเบี้ยหัวแตกกMอใหKเกิด

ผลลัพธ6ที่สMงผลกระทบตMอประชาชนในการพัฒนาความเปgนอยูMและแกKไขป�ญหาของเกษตรกรไดKอยMางยั่งยืน แตMอยMางไรก็ตาม 

แผนงาน โครงการ ที่ไดKรับการจัดสรรงบประมาณจากทั้งสองแหลMงนั้นมีการเชื่อมโยงหMวงโซMคุณคMาในทุกโครงการ ตามที่แสดง

ในภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 โครงการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไดKรับจัดสรรตามหMวงโซMคุณคMา (Value Chain)  

 

เมื่อทำการวิเคราะห6ขKอมูลการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีที่ไดKรับจากกรมสMงเสริม

การเกษตรพบวMาในปNงบประมาณ 2560 ไดKรับการจัดสรรในสMวนงบดำเนินงานจำนวน 10,113,750 บาท ปNงบประมาณ 2561 

จำนวน 12,296,680 บาท และปNงบประมาณ 2562 จำนวน 11,529,245 บาท เพื่อใชKในการขับเคลื่อนโครงการตMาง ๆ ตาม

ภารกิจของกรมสMงเสริมการเกษตร นอกจากนั ้น จากการตรวจสอบขKอมูลและเอกสารที ่เกี ่ยวขKองพบวMา ในระหวMาง

ปNงบประมาณ 2560-2562 ไมMพบงบประมาณที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ไดKรับจัดสรรจากจังหวัดอุบลราชธานี มีเพียง

งบประมาณจากกลุMมจังหวัด (กลุMมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลMาง 2, 2559, 2560, ดนัย ทองงอก, 2562) โดย

ปNงบประมาณ 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตKนทุนการผลิตขKาวหอมมะลิในเขตพื้นที่เหมาะสม ไดKรับ

งบประมาณ 16,906,695 บาท และโครงการเพิ่มศักยภาพความเขKมแข็งและยั่งยืนในการผลิตขKาวหอมมะลิอินทรีย6 กิจกรรม

การสMงเสริมการผลิตขKาวอินทรีย6 งบประมาณ 29,204,444 บาท ปNงบประมาณ 2561 โครงการสMงเสริมและพัฒนาสินคKาเกษตร

อินทรีย6แบบครบวงจร กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6 งบประมาณ 17,536,800 บาท และ

ปNงบประมาณ  2562 โครงการสMงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย6 กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6ราย

เกMา งบประมาณ 9,776,692 บาท กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6รายใหมM งบประมาณ 17,561,000 

บาท และกิจกรรมสMงเสริมและพฒันาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย6 งบประมาณ 8,795,340 บาท  

ต"นน้ำ ปลายน้ำกลางน้ำ

 
โครงการท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

เพิ่มผลผลิตต<อไร<  ลดต"นทุน

งบ 2560 - โครงการเกษตรอินทรีย7 (กรมส;งเสริมการเกษตร: กสก)
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตHนทุน 
การผลิตขHาวหอมมะลิในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม (กลุ;มจังหวัด)  

            - โครงการเพ่ิมศักยภาพความเขHมแข็งและยั่งยืน
ในการผลิตขHาวหอมมะลิอินทรีย7 (กลุ;มจังหวัด)

งบ 2561 - โครงการส;งเสริมและพัฒนาสินคHาเกษตรอินทรีย7
แบบครบวงจร (กลุ;มจังหวัด)

- โครงการเกษตรอินทรีย7 (กสก)
งบ 2562 - โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (กสก) 
            - โครงการส;งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย7 (กลุ;มจังหวัด)
 

ไม;พบโครงการท่ีเก่ียวขHอง

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
สร"างมูลค<าเพิ่มแก<ผลผลิตทางการเกษตร

 
โครงการท่ีเกี่ยวข"องกับการตลาด  
การจำหน<ายสินค"าทางการเกษตร

ไม;พบโครงการท่ีเก่ียวขHอง
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สำหรับงบประมาณที่จะไดKรับจัดสรรจากงบประมาณกลุMมจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตKองเสนอ

โครงการภายใตKแผนงาน และยุทธศาสตร6ของกลุMมจังหวัด ทั้งยังตKองมีความสอดคลKองกับภารกิจหนKาที่ของหนMวยงาน ที่เปgน

หนMวยงานราชการมีบทบาทดูแลดKานการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี เห็นไดKจากยุทธศาสตร6ของกลุMมจังหวัดฯ และจังหวัด

อุบลราชธานีที่มุMงพัฒนาเกษตรอินทรีย6อันเปgนประเด็นยุทธศาสตร6หลักประเด็นหนึ่ง โครงการตMาง ๆ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด

อุบลราชธานีที่เสนอเพื่อขอรับการจัดสรรจากงบประมาณกลุMมจังหวัดฯ จึงเปgนโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตร

อินทรีย6เปgนสำคัญ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดKรับจากกรมสMงเสริมการเกษตรที่มีความเกี่ยวขKองกับเกษตรอินทรีย6 

ในระหวMางปNงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 พบวMาสัดสMวนที่ไดKรับจัดสรรงบประมาณจากกลุMมจังหวัดนั้นสูงกวMากรมสMงเสริม

การเกษตรอยMางชัดเจน โดยปNงบประมาณ 2560 กรมสMงเสริมการเกษตรมีโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย6 1 โครงการ 

คือ โครงการเกษตรอินทรีย6 จำนวนเงินงบประมาณ 57.1309 ลKานบาท (สำนักงบประมาณ, 2560, หนKา 286-287) ในสMวน

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไดKรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรอินทรีย6จากกรมสMงเสริมการเกษตร เปgน

จำนวนเงิน 1,016,000 บาท เมื่อวิเคราะห6งบประมาณที่ไดKรับจัดสรรจากกลุMมจังหวัดฯ พบวMาไดKรับจัดสรรเปgนเงินทั้งสิ้น 

46,111,139 บาท จากสองโครงการ ไดKแกM โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตKนทุนการผลิตขKาวหอมมะลิในเขตพื้นที่

เหมาะสม งบประมาณ 16,906,695 บาท และโครงการเพิ่มศักยภาพความเขKมแข็งและยั่งยืนในการผลิตขKาวหอมมะลิอินทรีย6 

กิจกรรมการสMงเสริมการผลิตขKาวอินทรีย6 งบประมาณ 29,204,444 บาท ในปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวMามี 1 โครงการ 

ภายใตKแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร เป�าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหKเขKมแข็ง และพึ่งพาตนเองไดK 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดำเนินงานโดยการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คือโครงการเกษตรอินทรีย6 มีเป�าหมาย 

ของโครงการคือ มีเกษตรกรเขKารMวม 5,000 ราย งบประมาณที่ไดKรับจัดสรร จำนวน 16.1420 ลKานบาท (สำนักงบประมาณ, 

2561ข, หนKา 368-445) โดยที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไดKรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรอินทรีย6 

จำนวน 90,000 บาท ในสMวนงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากกลุMมจังหวัดฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสMงเสริมและพัฒนาสินคKา

เกษตรอินทรีย6แบบครบวงจร กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6 งบประมาณ 17,536,800 บาท สMวนปNงบประมาณ 

2562 กรมสMงเสริมการเกษตรไดKรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย6 จำนวน 1 โครงการ คือ 

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณจำนวน 58.7796 ลKานบาท ประกอบดKวย กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย6 

จำนวน 10.0500 ลKานบาท กิจกรรมสMงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมMและเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 37.7300 ลKานบาท กิจกรรม

สMงเสริมเกษตรกรรมทางเลือก จำนวน 10.9996 ลKานบาท ทั้งนี้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน รายการงบประมาณเปgนงบ

ดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 58.7796 ลKานบาท และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไดKรับจัดสรรงบประมาณโครงการ

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย6 จำนวน 80,000 บาท ในสMวนของงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรร 

จากงบประมาณกลุMมจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ไดKรับจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสMงเสริมและพัฒนา

เกษตรอินทรีย6 จำนวนเงิน 36,133,032 บาท ประกอบดKวย กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6รายเกMา 

งบประมาณ 9,776,692 บาท กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6รายใหมM งบประมาณ 17,561,000 บาท 

กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย6 งบประมาณ 8,795,340 บาท (ดนัย ทองงอก, 2562, สำนัก

งบประมาณ, 2562, หนKา 269-293) ตามที่แสดงไวKในตาราง 2 
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ตาราง 2 

งบประมาณอันเกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย6 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไดKรับจัดสรรจากจากกลุMมจังหวัด และกรม

สMงเสริมการเกษตร ปNงบประมาณ 2560 – 2562 
 

รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(บาท) 

พ.ศ. 2561 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 

(บาท) 

1.งบประมาณกรมส0งเสริมการเกษตร 1,016,000 90,000 80,000 

1.1โครงการเกษตรอินทรีย6 57.1309 1,016,000 90,000 - 

1.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตร

อินทรีย6 

- - 80,000 

2.งบประมาณกลุ0มจังหวัด 46,111,139 17,536,800 36,133,032 

2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตKนทุนการผลิตขKาวหอม

มะลิในเขตพื้นที่เหมาะสม 

16,906,695 - - 

2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพความเขKมแข็งและยั่งยืนในการผลิตขKาวหอม

มะลิอินทรีย6 กิจกรรมการสMงเสริมการผลิตขKาวอินทรีย6 

29,204,444 - - 

2.3 โครงการสMงเสริมและพัฒนาสินคKาเกษตรอินทรีย6แบบครบวงจร - 17,536,800 - 

2.4 โครงการสMงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย6 

2.4.1 กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6รายเกMา 

- - 9,776,692 

2.4.2 กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาสินคKาขKาวหอมมะลิอินทรีย6รายใหมM - - 17,561,000 

2.4.3 กิจกรรมสMงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย6 - - 8,795,340 

 

ตาราง 3 

เปรียบเทียบแหลMงงบประมาณอันเกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย6 ปNงบประมาณ 2560 – 2562 

 

 ปN 2560 (บาท) ปN 2561 (บาท) ปN 2562 (บาท) 

งบประมาณกรมสMงเสริมการเกษตร 1,016,000 90,000 80,000 

งบประมาณกลุMมจังหวัด 46,111,139 17,536,800 36,133,032 

สัดสMวนงบประมาณ 

กรมสMงเสริมการเกษตร:กลุMมจังหวัดฯ 

1:45 1:194 1:451 

 

จากตาราง 3 พบวMาการจัดสรรงบประมาณระหวMางปNงบประมาณ 2560-2562 จำนวนงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรร

จากกรมสMงเสริมการเกษตรและงบกลุMมจังหวัดฯ มีความแตกตMางเปgนอยMางมาก เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรร 

เห็นไดKวMาในปNงบประมาณ 2560 งบประมาณจากกกลุMมจังหวัดฯ สูงกวMากรมสMงเสริมการเกษตร ถึง 45 เทMาตัว และใน

ปNงบประมาณ 2561 สูงกวMา 194 เทMาตัว และปNงบประมาณ 2562 สูงกวMา 451 เทMาตัว ถือเปgนความแตกตMางที่สูงมาก ทั้งนี้การ

จัดทำคำของบประมาณของกรมสMงเสริมการเกษตรเปgนลักษณะบนลงลMาง (Top-Down) โครงการจะถูกเขียนจากสMวนกลาง

และพิจารณาศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสรรงบประมาณลงมา ดKวยขKอจำกัดของจำนวนงบประมาณที่ไดKรับและสำนักงาน
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เกษตรจังหวัดที่มี ทำใหKการจัดสรรงบประมาณจึงมีลักษณะเบี้ยหัวแตก จำนวนงบประมาณที่ไดKรับมีจำนวนนKอยเมื่อเทียบกับ

พื้นที่หรือปริมาณงาน ทำใหKสิ่งที่ไดKจากโครงการ (Output) จึงไมMอาจสMงผลการเปลี่ยนแปลงมากนัก (Impact) เมื่อเทียบจาก

แหลMงงบประมาณที่ไดKจากกลุMมจังหวัดเห็นไดKวMามีสัดสMวนที่สูงมากกวMา ซึ่งเปgนการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะลMางขึ้นบน 

(Bottom up) โดยยึดบริบทพื้นที่เปgนสำคัญ โดยมีความสอดคลKองกับประเด็นยุทธศาสตร6จังหวัดและกลุMมจังหวัดในเรื่องของ

การพัฒนาเปgนศูนย6กลางผลิตเกษตรอินทรีย6ที่สำคัญของประเทศตMอไป 

 

 อภิปรายผล 

ในการจัดสรรงบประมาณจากกรมสMงเสริมการเกษตรนั้นมีขKอจำกัดในเรื่องของจำนวนงบประมาณที่จัดสรรใหKแกM

สำนักงานเกษตรจังหวัดแตMละแหMง เมื่อดูรายละเอียดรายโครงการแลKวพบวMาไดKรับงบประมาณคMอนขKางนKอย สMงผลใหKอาจ

เกิดผลการเปลี่ยนแปลง (Impact) จาการดำเนินงานภายใตKโครงการนั้น ๆ ไดKนKอยตามจำนวนงบประมาณที่ไดKรับจัดสรร 

จึงเปgนลักษณะเบี้ยหัวแตก ในขณะที่ระดับพื้นที่มีแหลMงงบประมาณที่ทำคำขอรMวมกับจังหวัดและกลุMมจังหวัด ในรูปแบบการ

จัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based budgeting) ตามภารกิจหนKาที่ของหนMวยงานนั้น ๆ อยMางกรณี สำนักงาน

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีที่รMวมจัดทำคำของบประมาณรายจMายกับกลุMมจังหวัดฯ ผMานโครงการที่เขียนขึ้นโดยคำนึงถึงประเด็น

ยุทธศาสตร6การพัฒนากลุMมจังหวัดฯ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสอดคลKองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

นโยบายรัฐบาล กับความตKองการของประชาชนในพื้นที ่ เปgนหลัก อยMางประเด็นการพัฒนาการสMงเสริมเกษตรอินทรีย6  

การลงทุน และการทMองเที่ยว ของกลุMมจังหวัดฯ รวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีมีเป�าหมายการพัฒนาใหKจังหวัดอุบลราชธานีเปgน

เมืองแหMงเกษตรอินทรีย6 สอดคลKองกับงานวิจัยของ พรชัย เทพป�ญญาและคณะ (2558) และ ฟ�ารัตน6 สมแสน (2555) ซึ่งพบวMา

การจัดสรรงบประมาณควรใหKความสำคัญกับศักยภาพที่แทKจริงและความพรKอมของจังหวัดและกลุMมจังหวัด โดยมีการกำหนด

ในแผนพัฒนาระดับตMาง ๆ แผนพัฒนา 3 แผน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และกลุMม

จังหวัด และแผนพัฒนาทKองถิ่น ทั้งนี้กระบวนการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based budgeting) ครอบคลุม

ประเด็นการพัฒนาระดับชาติ (Agenda) ผMานแผนยุทธศาสตร6การพัฒนาจังหวัดและกลุMมจังหวัด และไดKคำนึงถึงบริบทพื้นที่ 

(Area) โดยมีการเชื่อมโยงตั้งแตMตKนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตามหMวงโซMคุณคMา (Value Chain) อยMางโครงการ กิจกรรม ภายใตK

ประเด็นการพัฒนาการสMงเสริมเกษตรอินทรีย6 ของกลุMมจังหวัดฯ สMวนใหญMเปgนกิจกรรมตKนน้ำ ในหMวงโซMคุณคMา (Value Chain) 

อันสะทKอนถึงศักยภาพและความตKองการของพื้นที่อยMางชัดเจน งบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจึงสามารถขับเคลื่อนนโยบาย

ตามยุทธศาสตร6จนเกิดความเปลี่ยนแปลงอยMางเห็นผลไดK จากการวิเคราะห6จำนวนงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรเปรียบเทียบ

ระหวMางจากสMวนกลางกับพื้นที่  

 นอกจากนั้น การจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีมีความสอดคลKองกับขKอแนะนำ

ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง (สำนักงานเลขาธิการสภาผูKแทนราษฎร, 2559) ที่เห็นวMามีความ

จำเปgนที่จะตKองใหKมีการจัดระบบงบประมาณแบบคูMขนาน คือ ระบบงบประมาณตามภารกิจ (Function based budgeting) 

คู Mขนานกับระบบงบประมาณตามพื้นที ่ (Area based budgeting) โดยงบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากกรมสMงเสริม

การเกษตร ถือเปgนระบบงบประมาณตามภารกิจ ซึ่งเปgนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 

และแผนยุทธศาสตร6ประเทศระยะกลาง – ระยะยาว อันเปgนงบประมาณที่สMงผMานหนMวยงานราชการสMวนกลางอยMาง 

กรมสMงเสริมการเกษตรซึ่งเปgนตKนสังกัดของสำนักงานเกษตรจังหวัด สMวนงบประมาณที่ไดKรับจากกลุMมจังหวัดฯ ถือเปgนระบบ

งบประมาณเชิงพื้นที่ อันเปgนงบประมาณเพื่อแกKไขป�ญหาความเดือดรKอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความ

แตกตMางตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของ พรชัย เทพป�ญญาและคณะ (2558) ที่ใหKใชKจังหวัดเปgนศูนย6กลาง

การบูรณาการยุทธศาสตร6และแผนจังหวัดเพื่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหKเปgนไปตามมิตินโยบายรัฐบาล กระทรวง/กรม 

(Function) และจังหวัด/ทKองถิ่น (Areas) เพื่อลดความซ้ำซKอนในการปฏิบัติงาน 
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 ดังนั้น จากการศึกษาถึงกระบวนการ รูปแบบการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ กรณีขับเคลื่อนนโยบาย

เกษตรอินทรีย6 ระหวMางปNงบประมาณ 2560 - 2562 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จึงสะทKอนถึงความพยายาม

ปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศที่มีการใชKระบบงบประมาณแบบมุMงเนKนผลงานเชิงยุทธศาสตร6 (Strategic performance 

based budgeting) ในรูปแบบการจัดทำงบประมาณแบบคูMขนาน คือ ระบบงบประมาณตามภารกิจ (Function based 

budgeting) ที่เกิดจากสMวนกลาง คูMขนานกับระบบงบประมาณตามพื้นที่ (Area based budgeting) ที่เปgนการจัดทำจากพื้นที่ 

อันเปgนไปตามการศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผMนดิน ทั้งยังสอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศดKานการ

บริหารราชการแผMนดิน ประเด็นปฏิรูปโครงสรKางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดKเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อพัฒนาระบบ

งบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงประเด็นการปฏิรูปการบริหารยุทธศาสตร6

การพัฒนาจังหวัด กลุMมจังหวัด ที่ตKองการใหKมีการบูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยจัดทำยุทธศาสตร6การพัฒนาจังหวัด กลุMม

จังหวัด ใหKการจัดทำงบประมาณเนKนไปที่การสรKางสมดุลการจัดสรรงบประมาณในมิติหนMวยงานและมิติบูรณาการเพื่อลด

ป�ญหาความซ้ำซKอนในการจัดสรรงบประมาณ (สำนักงานเลขาธิการสภาผูKแทนราษฎร, 2559) ซึ่งจากงานวิจัยของ พรนิภา 

เพชรยิ่งวรพงศ6 (2550) และ พิศิษฐ6 ชัยดิเรก (2542) พบวMาขั้นการพิจารณารMางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำปN

งบประมาณ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ใหKความสำคัญกับการพิจารณาเฉพาะมิติกระทรวงและสMวนราชการ แตMใหK

ความสำคัญกับยุทธศาสตร6นKอย นอกจากนั้นในการจัดเตรียมและการบริหารงบประมาณรายจMายควรมีการประสานความ

รMวมมือกับหนMวยงานตMาง ๆ ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้พบวMาการจัดทำงบประมาณนั้นโครงการที่ไดKรับการจัดสรรนั้นลKวนเปgน

กิจกรรมตKนน้ำ ในหMวงโซMคุณคMา (Value Chain) ทั้งสิ้น แตMไมMพบวMามีโครงการที่อยูMใน กลางทาง และปลายทางของหMวงโซM

คุณคMาเลย อนัสะทKอนถึงการดำเนินงานที่ไมMครบหMวงโซMอันอาจสMงผลตMอผลสัมฤทธิ์ที่มุMงหวังไดK  

 

ขqอเสนอแนะ 

 ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะในสMวนภูมิภาคควรใหKความสำคัญกับบริบทและความ

ตKองการของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ในสMวนของงบดำเนินงานควรลดสัดสMวนการจัดสรรจากสMวนกลางใหKเนKนไปที่งบดำเนินงานตามภารกิจ

โดยตรงและงบบุคลากร สMวนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควรยึดแผนยุทธศาสตร6ของจังหวัดและกลุMมจังหวัดเปgนสำคัญ 

เพราะแผนดังกลMาวมีความสอดคลKองกับแผนระดับชาติ นอกจากนั้นยังอยูMบนพื้นฐานของบริบทในทKองที่นั้น ๆ งบประมาณที่

จัดสรรลงไปจึงเต็มเม็ดเต็มหนMวยที่สามารถสMงผลกระทบ (Impact) จนเกิดความเปลี่ยนแปลงบรรลุเป�าหมายไดKอยMางชัดเจนมากกวMา  

ประเด็นที่ 2 งบประมาณที่ไดKรับการจัดสรรจากสMวนกลางถึงแมKจะตรงกับความตKองการของพื้นที่ แตMดKวยขKอจำกัด

ของงบประมาณที่ไมMพอเพียง จึงมีลักษณะเบี้ยหัวแตก งบประมาณที่ไดKอาจไมMเพียงพอที่จะทำใหKบรรลุเป�าหมายอยMางเปgน

รูปธรรมและชัดเจน ดังนั้นจึงควรหาจุดเนKนเชิงพื้นที่ (Area Focus) โดยคำนึงถึงศักยภาพ และความเปgนไปไดK เพื่อจัดสรรเม็ด

เงินลงพื้นที่ไดKอยMางหวังผล ไมMใชMลักษณะการกระจายตัวแบบเหวี่ยงแห 

ประเด็นที่ 3 การจัดทำโครงการ กิจกรรม ควรครบหMวงโซMคุณคMา ทั้งตKนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อใหKเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไวK ทั้งนี้อาจจัดทำโครงการที่มีลักษณะบูรณาการระหวMางหนMวยงานโดยคำนึงถึงภารกิจหลักของ

หนMวยงาน อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำโครงการสMงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย6อันเปgนกิจกรรมตKนน้ำ สำนักงานเกษตร

จังหวัดและพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทำโครงการเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ6สินคKาอินทรีย6 สMวนพาณิชย6จังหวัดจัดทำ

โครงการสMงเสริมการตลาดสินคKาอินทรีย6 เปgนตKน 

 ทั ้งนี้ การศึกษานี้เปgนเพียงการศึกษารูปแบบการจัดทำงบประมาณระบบงบประมาณตามพื้นที่ (Area based 

budgeting) วMามีกระบวนการหลักคิดอยMางไร รวมถึง ควรทำการศึกษาถึง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกิดจากระบบ
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งบประมาณที่ตMางกัน แตMมีเป�าหมายเดียวกันวMามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด รวมถึงการบูรณาการงบประมาณ

ระหวMางหนMวยงานในระดับพื้นที่ เพื่อเปgนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธภิาพการใชKงบประมาณแผMนดินตMอไป 
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