สรุปการประชุมกับหน่ วยงานภาคประชาสังคม ภาคเหนือ
กรอบความร่ วมมือด้ านการพัฒนาระหว่ างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก
14 มิถนุ ายน 2560
เชียงใหม่
เพื่อเป็ นก้ าวสาคัญในการพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุม่ ธนาคารโลก (Country
Partnership Framework - CPF) ธนาคารโลกจึงจัดให้ มีการประชุมกับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ
รวม 11 ครัง้ เพื่อรวบรวมข้ อมูล ข้ อคิดเห็น คาแนะนา และประเด็นด้ านการพัฒนาที่ประชาชนคิดว่ามี
ความสาคัญต่อการพัฒนาทังในระดั
้
บประเทศและระดับภูมิภาค ข้ อคิดเห็นต่างๆ เหล่านี ้จะถูกรวบรวมเป็ น
ข้ อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ความร่วมมือสาหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว การประชุมครัง้ นี ้เป็ น
การประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคม ที่มาจากจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน
วาระการประชุม
1. กล่าวต้ อนรับและแนะนากรอบความร่วมมือด้ านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก
2. รายงานวิเคราะห์การพัฒนาประเทศอย่างเป็ นระบบ “กลับสูเ่ ส้ นทาง: ฟื น้ ฟูการเติบโตและประกัน
ความมัง่ คัง่ สาหรับทุกคน”
3. การนาเสนอ โอกาสและลาดับความสาคัญด้ านการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น:
i) ความท้ าทายและลาดับสาคัญด้ านการพัฒนาของประเทศไทย
ii) กลุม่ ธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสยั ทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้ อย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิค หรื อการ
ประชุมหารื อด้ านนโยบาย
iii) ธนาคารโลกสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาภาคเหนือ ได้ อย่างไร

ผลสรุปการอภิปรายจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
ความท้ าทายและลาดับสาคัญด้ านการพัฒนาของประเทศไทย/ภาคเหนือ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
- นโยบายขาดความต่อเนื่องเพราะการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
- อิทธิพลของการเมืองต่อโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน
การเกษตร
- พัฒนาทักษะแรงงานทางการเกษตร
- ต้ องการนโยบายสาหรับเกษตรกรในท้ องถิ่น
- ต้ องมีการประสานงานระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร
- รัฐบาลต้ องจัดตังตลาดเพื
้
่อสนับสนุนสินค้ าเกษตรอินทรี ย์
- สนับสนุนกลุม่ เกษตรกรด้ วยการจัดตังสหกรณ์
้
- ปัญหาการขยายตัวของพื ้นที่เพาะปลูก เช่น พื ้นที่อาเภอแม่แจ่ม
การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
- ปัญหาการจัดการของเสียในจังหวัดเชียงใหม่
- นโยบายและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ ไขปัญหาการกวาดล้ างป่ าซึง่ เป็ นสาเหตุให้ เกิดไฟป่ า
- ให้ ความรู้แก่ผ้ คู นเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ภัยแล้ ง และอุทกภัย
- ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดมีการแบ่งปั นระหว่างจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะแม่น ้าโขง
o ความร่วมมือระหว่างจังหวัดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
- การสูญเสียพื ้นที่ป่าและการบุกรุกของป่ าในพื ้นที่ต้นน ้า
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
- ไม่มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสาธารณะ
- การเรี ยนแบบซึมซับข้ อมูล (Passive Learning) โดยให้ ความสาคัญกับการท่องจาแทนที่จะเป็ นการ
เรี ยนแบบให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและการทา Workshop
- การให้ ความสาคัญกับปริญญามหาวิทยาลัยที่เกินจริง แต่บณ
ั ฑิตขาดทักษะในการทางานในทาง
ปฏิบตั ิ
o สร้ างความเสมอภาคและมาตรฐานสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาด้ านอาชีวศึกษา
- ควรให้ ความสาคัญกับการฝึ กทักษะจากการฝึ กงานมากขึ ้น

- การสร้ างครูที่มีคณ
ุ ภาพ
o ครูมีหน้ าที่อื่นๆที่ต้องทา จึงไม่สามารถมุง่ เน้ นไปที่การสอนได้
o รัฐบาลควรลงทุนกับการสร้ างครูที่มีคณ
ุ ภาพ
- หลักสูตร:
o การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบ่อยครัง้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการผู้บริหาร
o เพิ่มวิชาท้ องถิ่น / วิชาชีพลงในหลักสูตร
o เพิ่มวิชาที่เป็ นประโยชน์ซงึ่ สามารถนามาใช้ ในที่ทางานได้
o นักเรี ยนควรเรี ยนรู้จากสาขาวิชาต่างๆเพื่อจะได้ มีความรู้ที่หลากหลาย
- นักเรี ยนไม่ได้ รับทราบถึงทุกทางเลือกอาชีพที่เป็ นไปได้
- ขาดการค้ นคว้ าวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ตลาดแรงงาน
- นายจ้ างไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยค่าจ้ างขันต
้ ่า - การละเมิดสิทธิแรงงาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- โครงสร้ างพื ้นฐานตามไม่ทนั กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การเจริญเติบโตแบบกระจุกตัว
- ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยกู้ให้ กบั ธุรกิจ SME เนื่องจากขาดความเชื่อมัน่
ธรรมาภิบาล
- นโยบายบางอย่างเป็ นประโยชน์ตอ่ บางธุรกิจเท่านันและไม่
้
สามารถเข้ าถึงผู้คนในระดับท้ องถิ่นได้
- นโยบายระยะยาวไม่ชดั เจน ไม่ตอ่ เนื่อง และไม่ครอบคลุม
- การทุจริ ต
กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้ อย่ างไร ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิค หรือการ
ประชุมหารือด้ านนโยบาย
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
- พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมทุกจังหวัดทางภาคเหนือของภาคเหนือ
- ความเป็ นกลางของธนาคารโลกจะช่วยให้ การวิจยั และการดาเนินงานของโครงสร้ างพื ้นฐานและ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจประสบความสาเร็จ

การเกษตร
- ธนาคารโลกสามารถสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีในการเกษตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าเกษตร
- สนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย์โดยการจัดตังกองทุ
้
นและแลกเปลี่ยนความรู้กบั เกษตรกร
ธุรกิจและการลงทุน
- สนับสนุนธุรกิจ Start-up
- การค้ าชายแดน
o ช่วยเรื่ องการขนส่ง (Logistics)
o สร้ างโอกาสให้ กบั ผู้ประกอบการ
o ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานความร่วมมือระดับภูมิภาคเรื่ องการค้ าชายแดน
o เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้ าชายแดน
- การเงินและการธนาคาร:
o ความร่วมมือในภูมิภาคในด้ านค่าเงิน เครดิต ความปลอดภัย และมาตรฐาน
การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
- ให้ ความรู้ชมุ ชนเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ
- การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
o แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
o แนะนาการใช้ เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
การศึกษา
- สนับสนุนการศึกษานอกระบบและแบบไม่เป็ นทางการสาหรับผู้สงู อายุและรับประกันสินค้ าที่ผลิตโดย
ผู้สงู อายุ
- ทาให้ แน่ใจว่านโยบายด้ านการศึกษามีความต่อเนื่อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษ
- สร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
- ลงทุนในการฝึ กอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ Start-up เพื่อสร้ างโอกาสในการทางานให้ กบั เด็ก
- ("เปลี่ยนความชอบให้ เป็ นอาชีพ")
ความร่ วมมือ
- เพื่อความโปร่งใส ธนาคารโลกสามาตรวจสอบการลงทุนที่นามาซึง่ เทคโนโลยีใหม่ๆ
- หาผู้ประสานงานเพื่อบูรณาการงานภาครัฐและภาคเอกชน
- ธนาคารโลกสามารถให้ คาปรึกษาและคาแนะนาในการทาวิจยั และทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมในด้ านความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ.

