สรุปการประชุมกับภาคประชาสังคม ภาคกลาง
กรอบความร่ วมมือด้ านการพัฒนาระหว่ างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก
2 พฤษภาคม 2560
สานักงานธนาคารโลก กรุงเทพ ฯ
เพื่อเป็ นก้ าวสาคัญในการพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุม่ ธนาคารโลก (Country
Partnership Framework - CPF) ธนาคารโลกจึงจัดให้ มีการประชุมกับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ รวม
11 ครัง้ เพื่อรวบรวมข้ อมูล ข้ อคิดเห็น คาแนะนา และประเด็นด้ านการพัฒนาที่ประชาชนคิดว่ามีความสาคัญต่อ
การพัฒนาทังในระดั
้
บประเทศและระดับภูมิภาค ข้ อคิดเห็นต่างๆ เหล่านี ้จะถูกรวบรวมเป็ นข้ อมูลประกอบการจัดทา
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือสาหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
การประชุมครัง้ นี ้เป็ นการประชุมร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคมในกรุงเทพฯ ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม
องค์ กรที่เข้ าร่ วมประชุม
1. มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ
2. สถาบันคีนน
ั แห่งเอเซีย
3. มูลนิธิเพื่อคนไทย
4. องค์การอ็อกแฟม
5. สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และพัฒนาคุณภาพเยาวชน
6. ศูนย์วนศาสตร์ ชม
ุ ชน เพื่อคนกับป่ า
7. มูลนิธิมน
ั่ พัฒนา
8. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. มูลนิธิศภ
ุ นิมิตแห่งประเทศไทย
10. โรงน ้าชา TEA Group
11. ตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปร่ วมงาน The World Bank Group Civil Society Policy Forum 2017
วาระการประชุม:
1. กล่าวต้ อนรับและแนะนา กรอบความร่ วมมือด้ านการพัฒนาระหว่ างประเทศไทยและกลุ่ม
ธนาคารโลก

2. แนะนาผู้เข้ าร่วมประชุม
3. รายงานวิเคราะห์การพัฒนาประเทศอย่างเป็ นระบบ “กลับสูเ่ ส้ นทาง: ฟื น้ ฟูการเติบโตและประกันความมัง่
คัง่ สาหรับทุกคน”
4. การอภิปรายและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
a. ความท้ าทายและลาดับสาคัญด้ านการพัฒนาของประเทศไทย
b. กลุม่ ธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสยั ทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้ อย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิค หรื อการ
ประชุมหารื อด้ านนโยบาย
รายงานวิเคราะห์ การพัฒนาประเทศอย่ างเป็ นระบบ (Systematic Country Diagnostic – SCD) “กลับสู่
เส้ นทาง: ฟื ้ นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งสาหรั บทุกคน”
หลังจากการนาเสนอรายงาน ได้ มีชว่ ง Q & A เพื่อเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีโอกาสได้ ตงค
ั ้ าถาม โดยประเด็นที่กล่าวถึง
ได้ แก่
- วิวฒ
ั นาการของตัวชี ้วัดความสามารถในการแข่งขันและธรรมาภิบาลของไทยระหว่างปี 2549/2550 และ ปี
2559/2560รวมทังเปรี
้ ยบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ วิวฒ
ั นาการนี ้แสดงให้ เห็นว่าประเทศอื่นเริ่มไล่
ตามประเทศไทย กล่าวได้ วา่ ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของประเทศไทยลดลงตลอดหลายปี ที่ผ่านมา
- มีข้อเสนอแนะเพื่อเปรี ยบเทียบประเทศไทยกับที่มีรายได้ สงู เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
- ความหมายของความยากจนและวิธีการวัด
- ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (SDG) และเส้ นทางที่แนะนาใน
SCD
ความท้ าทายและลาดับสาคัญด้ านการพัฒนาของประเทศไทย
1. ความคุ้มครองทางสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนชายขอบ
 รัฐบาลไทยมีนโยบายและกฎหมายที่ไม่ได้ เป็ นไปตามคาแนะนาของกลุม่ ธนาคารโลกที่ได้ แสดงไว้
ใน SCD
 ต้ องมีการชี ้ให้ เห็นว่ากลุม่ คนที่มีความหลากหลายทางเพศยังเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบตั ิ

2. แรงงานข้ ามชาติ
 ปัจจุบนั มีการสถิตคิ าดการณ์จานวนแรงงานข้ ามชาติ แรงงานข้ ามชาติ แต่อาจเป็ นเรื่ องยากที่จะ
ได้ รับข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับตัวเลขและการดารงชีวิตของกลุม่ คนดังกล่าว
 สถิตแิ รงงานไทย ไม่รวมแรงงานอพยพที่ไม่ได้ จดทะเบียน
 ไม่มีรายงานการสารวจแรงงานข้ ามชาตี่เป็ นเอกภาพ
3. ธรรมาภิบาล
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสามัญสานึกในหน้ าที่ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองกาลังแย่
ลง ประเทศไทยต้ องเน้ นกลยุทธ์ใน 5 ปี ข้างหน้ าเพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นมากขึ ้น
 เมื่อพิจารณานโยบายของรัฐบาล ควรมีการคานึงถึงดัชนีชี ้ตามเนื่องจากต้ องใช้ เวลาในการ
ดาเนินการและเห็นผล
 ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในระดับภูมิภาคหรื อระดับจังหวัดเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการแบ่งปัน
ข้ อมูลและแนวปฏิบตั ิที่ดี
 การปฏิรูปภาครัฐเป็ นกุญแจสาคัญในการเปลี่ยนแปลงที่แท้ จริง
4. การศึกษาที่มีคุณภาพ
 ต้ องมีการปฏิรูปการศึกษาขันพื
้ ้นฐานอย่างครอบคลุม
 ความท้ าทายในด้ านการศึกษาได้ แก่: การรวมกันของโรงเรี ยนรัฐบาลและโรงเรี ยนเอกชน คอร์ รัป
ชัน หลักสูตรที่ล้าสมัย ครูที่สอนโดยเน้ นการบรรยายมากกว่าการมีสว่ นร่วมของนักเรี ยน การฝึ กอบ
รวมวิชาชีพ การลดจานวนโรงเรี ยนขนาดเล็กและเพิ่มขนาดโรงเรี ยน (school consolidation)
 การฝึ กอบรมวิชาชีพ - ภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานสาหรับการพัฒนา
ทักษะทางเทคนิคที่นอกเหนือไปจากทักษะเฉพาะซึง่ ใช้ ได้ แต่กบั บริษัทนันๆ
้
 การลดจานวนโรงเรี ยนขนาดเล็กและเพิ่มขนาดโรงเรี ยน - ความเหมาะสมของการรวมโรงเรี ยน
ขึ ้นอยู่กบั ปัจจัยต่อไปนี ้ 1) ประชากรและภูมิศาสตร์ 2) ทรัพยากรของรัฐ 3) ปัจจัยทางวัฒนธรรม
5. บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME)
 ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่สร้ างงานเท่านัน้ ขณะนี ้ธุรกิจ SME มีบทบาทเพิ่มขึ ้นในการสร้ างงาน

6. ความร่ วมมือระหว่ างองค์ กร
 ภาคประชาสังคมและองค์กรแต่ละแห่งมีฐานข้ อมูลและความรู้ที่เป็ นประโยชน์ แต่จาเป็ นต้ องมีการ
ร่วมมือกันเพื่อพยายามนาข้ อมูลเหล่านี ้ไปปฏิบตั จิ ริง
กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศ
ระยะยาวได้ อย่ างไร ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิค หรือการประชุมหารือ
ด้ านนโยบาย
1. การพัฒนาธุรกิจ SME - กลุม่ ธนาคารโลกสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ของกลุม่ วิชา
STEM อันได้ แก่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และในเรื่ องของความ
ร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาคเอกชน
2. การปฏิรูประบบภาครั ฐ - กลุม่ ธนาคารโลกอาจเป็ นสร้ างจุดเปลี่ยนที่สามารถปฏิรูปภาครัฐได้ ภาคประชา
สังคมสามารถเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ภาครัฐได้ เช่นกัน
3. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น - ประชาสังคมต้ องการให้ กลุม่ ธนาคารโลกเป็ นเสียงให้ โดยไม่ได้ ต้องการ
ทุน กลุม่ ธนาคารโลกอาจมีอิทธิพลต่อรัฐบาลในการใช้ นโยบายบางอย่างที่สนับสนุนการกระจายความมัง่
คัง่ นอกจากนี ้ภาคประชาสังคมยังต้ องการคาแนะนาของกลุม่ ธนาคารโลกในการเจรจากับรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายและกฎหมายต่างๆที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้ องกับกลุม่ คนชายขอบ (เช่นกลุม่ คนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ เป็ นต้ น)
4. ระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม - ปัจจุบนั ผู้เยาว์ต้องการการปกป้องที่ดีกว่าเดิม (ตัวอย่างเช่น
กรณีการค้ าประเวณีผ้ เู ยาว์ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน)

