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หวัข้อ

• โจทย์: การใช้ Participatory budgeting (PB) เพ่ือตอบปัญหาการ

พฒันาอยา่งทัว่ถงึและการสร้างความโปร่งใส

• Participatory budgeting ใน Porto Alegre และบราซลิ

– ลกัษณะการออกแบบ และผลของการมี PB

• ประสบการณ์การนํา PB ไปใช้ในบริบทอ่ืนๆ

• ทางเลือกในการออกแบบ PB (สําหรับประเทศไทย?)



Participatory budgeting (PB)

• Participatory budgeting เป็นตวัอยา่งการออกแบบสถาบนัสําหรับการ

มีสว่นร่วมท่ีช่วยตอบโจทย์ทัง้ inclusiveness และ governance

– ทําให้เหน็วา่เปา้หมายทัง้สองไมข่ดัแย้งกนั

• คําถามของงานวิจยั

– ลกัษณะสําคญัของการออกแบบ PB โดยเฉพาะท่ี Porto Alegre นัน้เป็นเช่น

ไร ทําไมถงึประสบความสําเร็จ?

– เม่ือนําเอาการออกแบบของ PB ไปใช้ในบริบทอ่ืนแล้วเป็นอยา่งไร?

– การจะออกแบบ PB จงึต้องคํานงึถงึปัจจยัใดบ้าง?



PB in Porto Alegre

• PB เร่ิมพฒันาขึน้ท่ีเมือง Porto Alegre ประเทศบราซลิ ในปี 1988



PB in Porto Alegre

• ขอบเขตของการมีสว่นร่วม

– การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเร่ือง capital investment ของเมือง

• โครงสร้าง: 3 ช่องทางการมีสว่นร่วม

– Regional assemblies 

• Direct participation

• Elect representatives and to get involve in check and balance

– Forum of delegates 

• Representatives (flexible ratio)

• Roles as intermediary. Work on producing investment proposals

– Council of participation

• Representatives (only 2 per region and theme)

• Make decisions on investment proposal, setting criteria for allocating resources



PB in Porto Alegre

• สดัสว่น capital investment ท่ีถกูตดัสนิด้วย PB 

(CUDS, Harvard, 2003)



PB in Porto Alegre

(Smith, 2009)



PB in Porto Alegre

(Goncalves, 2013)



PB in Porto Alegre

ภาพ: การทํางบประมาณแบบมีสว่นร่วมท่ีเมือง Porto Alegre ในประเทศบราซิล

ท่ีมา: http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/events/world-habitat-day-2012

http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/events/world-habitat-day-2012


PB in Porto Alegre

• ลกัษณะการออกแบบ PB ท่ี Porto Alegre

– ปัจจยัหนนุความสําเร็จคือการกระจายงบประมาณสูร่ะดบัเมือง และ

ความต้องการของตวัพรรคการเมืองและนายกเทศมนตรีในการ

ปรับเปล่ียน

– การออกแบบช่องทางการมีสว่นร่วมท่ีผสมผสานการมีสว่นร่วมหลาย

รูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือลดต้นทนุการมีสว่นร่วม

– การพยายามสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูได้งา่ย

– การจํากดัระยะเวลาของตวัแทนในการมีสว่นร่วมให้สัน้ เพ่ือลดปัญหา

การสร้างฝักฝ่าย

– การมีสว่นร่วมท่ีเห็นผลได้จริง ทัง้ด้านการกระจายงบและความโปร่งใส



PB in Porto Alegre

• ความสําเร็จของ PB ท่ี Porto Alegre

– การมีสว่นร่วมท่ีเพิ่มขึน้ของคนยากจนและด้อยโอกาส

• ในค.ศ.2002 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่ํากวา่ 20th percentile นบัเป็นสดัสว่น
30% ของประชาชนท่ีเข้ามีสว่นร่วมในกระบวนการ (Smith, 2009)

• สดัสว่นการมีสว่นร่วมของผู้หญิง ผู้สงูอาย ุและคนยากจนใน PB สงูกวา่
ในประชากรทัว่ไป (Goncalves, 2013)

• อยา่งไรก็ดี PB ท่ี Porto Alegre เร่ิมสญูเสียความสําคญัไปตัง้แตก่ารแพ้
การเลือกตัง้ของพรรค Workers’ Party ในปี 2004

– PB ในเมืองอ่ืนๆก็ประสบปัญหาคล้ายกนั PB ถกูมองวา่เป็นของๆพรรค
Workers’ Party และฐานสนบัสนนุของพรรค



PB in Porto Alegre
• Investment priorities from PB in Porto Alegre (Goncalves, 2013)

• Median income VS             

Number of projects 

from PB

(CUDS, Harvard, 2003)



การนําเอา PB ไปใช้ในเมืองอ่ืนๆในบราซลิ

(Goncalves, 2013)

มีการปรับเปล่ียนกฏเกณฑ์เร่ืองการเลือกตวัแทน (representation) ขอบเขตการมี

สว่นร่วม (scope of participation ) และระยะเวลาของกระบวนการ



ประสบการณ์การนําเอา PB ไปใช้ในเมืองอ่ืนๆของบราซลิ
• Sonia Goncalves (2013)

– Sample: 3,651 MCAs in Brazil,1990-2004

– พบวา่ PB ช่วยเพ่ิมสดัสว่นของงบประมาณท่ีใช้จา่ยด้านสาธารณสขุและการดแูลความ
สะอาดประมาณ 2-3%. และช่วยลด infant mortality rates 5-10%.

• Baiocchi et al. (2004)
– Sample: 5,507 municipalities, 1997-2000

– PB ช่วยเพ่ิมการใช้จ่ายสาธารณสขุและการดแูลความสะอาด 6% เพ่ิมการเข้าถงึ
นํา้ประปา 33% และเพ่ิมดชันีชีว้ดัในการแก้ปัญหาความยากจนกวา่ 14%.

• Paolo Spada (2009)
– Sample: municipalities in Brazil (pop.> 50,000), 1996-2008

– พบวา่ PB มีผลอย่างมากตอ่การเพ่ิมสดัสว่นงบประมาณด้านสาธารณสขุ

• Yves Zamboni (2007)
– ใช้วิธีจบัคูเ่มืองที่มีและไมมี่ PB พบวา่ 7 จากสิบคูแ่สดงให้เป็นวา่ PB ช่วยลดคอร์รัปชนั



การนําเอา PB ไปใช้ปรับในประเทศอ่ืนๆ

• Spain
– ใช้การเป็นสมาชิกกลุม่องค์กรเอกชนหรือชมุชนเพ่ือเป็นฐานการสร้างการมีสว่นร่วม 

(คล้ายกบัในประเทศละตินอเมริกาหลายประเทศ) 
• กลุม่องค์กรเอกชนหรือชมุชนกลายเป็นกลุม่ขบัเคล่ือนหลกัในกระบวนการมีสว่นร่วม

– กฏเกณฑ์การมีสว่นร่วมถกูกําหนดอย่างตายตวัมากกวา่ 

• Germany
– การมีสว่นร่วมเพ่ือตอบสนองเปา้หมายการสร้าง “ความโปร่งใส” (transparency) การ

ออกแบบการมีสว่นร่วมจงึจํากดัขอบเขตอยูท่ี่การให้คําปรึกษา โดยไมไ่ด้สร้างข้อ
ผกูมดั และไมไ่ด้มีผลตอ่การจดัสรรงบประมาณ

• India และ Bangladesh
– การมีสว่นร่วมถกูสร้างมาจากองค์กรพฒันาเอกชนหรือองค์กรระหวา่งประเทศ โดยมี

เปา้หมายในการสร้างความโปร่งใสในด้านงบประมาณ
• แตย่งัไมค่อ่ยประสบความสําเร็จมากนกัในการสร้างการเปล่ียนแปลงการใช้จ่าย



เร่ืองราวการนําเอา PB ไปปรับใช้

• PB in Recife, Brazil 

– ความขดัแย้งระหวา่งนกัการเมืองและตวัแทนท่ีถกูเลือกผา่น PB 

– PB กลายเป็นโครงสร้างใหมท่ี่ต้องเข้ามาแข่งขนักบัโครงสร้างการมีสว่นร่วมท่ี
มีอยูเ่ดิม

– การร่วมมือขององค์กรพฒันาและองค์กรชมุชนท้องถ่ินเป็นปัจจยัเบือ้งหลงั
ความสําเร็จ

• PB in Buenos Aires, Argentina

– PB กลายเป็นเคร่ืองมือของนกัการเมืองท้องถ่ินท่ีกําลงัเผชิญวิกฤติ โดย PB 
เป็นวิธีการหาความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรประชาสงัคม 

– แตก่ระบวนการมีสว่นร่วมท่ีเกิดมาจากสภาพดงักลา่วก็ประสบความสําเร็จได้ 
และสร้างผลของประชาชนท่ีต่ืนตวัในการมีสว่นร่วมในเวลาตอ่มา



ความท้าทายในการนําเอา PB มาปรับใช้

• การเลือกขนาดพืน้ท่ีของการมีสว่นร่วม

– พืน้ท่ีขนาดเลก็สร้างกระบวนการได้ง่ายกวา่ แตก็่มาพร้อมกบัขนาดงบประมาณ
จํากดั

• การเลือกฐานในการมีสว่นร่วม 

– การใช้กลุม่องค์กรท่ีมีอยู่แล้วช่วยให้สร้างการมีสว่นร่วมง่ายขึน้ แตก็่อาจจะสง่ให้
เปา้หมายของกลุม่องค์กรเข้ามามีบทบาท

• การเลือกเปา้หมายหลกัของการมีสว่นร่วม

– จะเลือกให้การมีสว่นร่วมเป็นเคร่ืองมือหลกัในการกระจายทรัพยากร หรือจะให้เป็น
แคก่ระบวนสร้างความโปร่งใส 

• การสร้างสภาพพืน้ฐานท่ีเอือ้ตอ่การมีสว่นร่วม

– การกระจายอํานาจสูร่ะดบัจงัหวดัหรือท้องถ่ิน และความต้องการนําเอา
กระบวนการดงักลา่วมาใช้โดยผู้ มีอํานาจในระดบัดงักลา่ว 
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