สรุปการประชุมกับองค์ กรเพื่อการพัฒนา
กรอบความร่ วมมือด้ านการพัฒนาระหว่ างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก
31 พฤษภาคม 2560
สำนักงำนธนำคำรโลก กรุงเทพ ฯ
เพื่อเป็ นก้ ำวสำคัญในกำรพัฒนำกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยและกลุม่ ธนำคำรโลก (Country
Partnership Framework - CPF) ธนำคำรโลกจึงจัดให้ มีกำรประชุมกับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียจำกภำคส่วนต่ำงๆ รวม
11 ครัง้ เพื่อรวบรวมข้ อมูล ข้ อคิดเห็น คำแนะนำ และประเด็นด้ ำนกำรพัฒนำที่ประชำชนคิดว่ำมีควำมสำคัญต่อ
กำรพัฒนำทังในระดั
้
บประเทศและระดับภูมิภำค ข้ อคิดเห็นต่ำงๆ เหล่ำนี ้จะถูกรวบรวมเป็ นข้ อมูลประกอบกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ ควำมร่วมมือสำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว กำรประชุมครัง้ นี ้เป็ นกำรประชุมร่วมกับตัวแทน
จำกองค์กรเพื่อกำรพัฒนำในประเทศไทยซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. สถำนเอกอักครำชทูตอังกฤษ
2. องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (IUCN)
3. คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP)
4. โครงกำรสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชำชำติ (UNEP)
5. สหภำพยุโรป (EU)
6. องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO)
7. องค์กำรอนำมัยโลก (WHO)
8. องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)
9. โครงกำรเอดส์แห่งสหประชำชำติ (UNAIDS)
10. องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกย้ ำยถิ่นฐำน (IOM)
11. หน่วยงำนด้ ำนอำสำสมัครของสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน (GIZ)
12. กองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติ (UNFPA)
13. สหภำพไปรษณีย์สำกล (UPU)
วาระการประชุม:
1. กล่ำวต้ อนรับและแนะนำ กรอบควำมร่วมมือด้ ำนกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศไทยและกลุม่ ธนำคำรโลก

2. รำยงำนวิเครำะห์กำรพัฒนำประเทศอย่ำงเป็ นระบบ “กลับสูเ่ ส้ นทำง: ฟื น้ ฟูกำรเติบโตและประกันควำมมัง่
คัง่ สำหรับทุกคน”
3. กำรอภิปรำยและร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
a. อะไรคือลำดับควำมสำคัญของประเทศไทยในอีก 3 ปี ข้ำงหน้ ำ?
b. กลุม่ ธนำคำรโลกจะสำมำรถเข้ ำไปมีสว่ นร่วมกับองค์กรเพื่อกำรพัฒนำในกำรพัฒนำวิสยั ทัศน์ กำร
พัฒนำประเทศระยะยำวได้ อย่ำงไร
สรุ ปการอภิปรายจากผู้เข้ าร่ วม
1. สาธารณสุข
 ประเทศไทยมีพฒ
ั นำกำรเข้ ำถึงด้ ำนสำธำรณสุขและสถำนะทำงสุขภำพที่ดีขึ ้น แต่ควำมคืบหน้ ำ
ดังกล่ำวไม่ได้ สะท้ อนในประเด็นกำรศึกษำ
2.

สังคมผู้สูงอายุและการคุ้มครองทางสังคม
 ประเทศไทยกำลังเข้ ำสูส่ งั คมผู้สงู อำยุซงึ่ สร้ ำงแรงกดดันในตลำดแรงงำนและสร้ ำงควำมต้ องกำร
เพิ่มผลผลิต เมื่อไม่นำนมำนี ้สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เปิ ดตัวนโยบำยประชำกร 20 ปี เพื่อแก้ ไขปัญหำดังกล่ำว
 กำรคุ้มครองทำงสังคมควรไปในทิศทำงเดียวกับกำรสร้ ำงงำนในประเทศที่มีรำยได้ ปำนกลำงเช่น
ไทย
 กำรระดมทุนเพื่อกำรคุ้มครองทำงสังคมและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศไทย กำรลงทุนในทักษะของมนุษย์และกำรคุ้มครองทำงสังคมเนื่องจำก
ประเทศไทยไม่สำมำรถพึง่ พำแรงงำนรำคำถูกเพื่อดึงดูดเงินลงทุนหรื อกำรคุ้มครองทำงสังคมที่ไม่มี
คุณภำพ ประเทศที่มีนวัตกรรมและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจระดับสูงได้ มีกำรลงทุนด้ ำนกำร
คุ้มครองทำงสังคมที่เป็ นส่วนหนึง่ ของโมเดลเศรษฐกิจของตน
 รูปแบบทำงเศรษฐกิจที่คำนึงถึงชนชันกลำงที
้
่กำลังเติบโตขึ ้น โดยไม่ได้ เน้ นไปที่กลุม่ ที่ ยำกจนที่สดุ
ร้ อยละ 40 แรกของไทยเพียงกลุม่ เดียวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย กำรหำระบบที่มี
ประสิทธิภำพเช่นกำรประกันภำษีร่วมอำจช่วยได้

3.

การเติบโตอย่ างยั่งยืนและสิ่งแวดล้ อม
 ระดับควำมพัฒนำที่เพิ่มขึ ้นนัน้ ทำให้ ต้องเพิ่มควำมสำคัญให้ กบั กำรบริ โภคและกำรผลิตที่เป็ นสี
เขียวและยัง่ ยืนมำกขึ ้นในอนำคต
 ประเทศไทยยอมรับควำมตกลงปำรี ส (Paris Agreement) และมีกำรพัฒนำนโยบำยด้ ำนกำร
ปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ อย่ำงไรก็ตำมกำรดำเนินกำรยังไม่มี
ประสิทธิภำพ ประเทศไทยจะทำอย่ำงไรเพื่อเร่งดำเนินกำรด้ ำนสภำพภูมิอำกำศเพรำะประเทศไทย
กำลังสูญเสียควำมได้ เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน
 กำรจัดเก็บข้ อมูลไม่ได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้นอย่ำงเป็ นระบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐบำล
 ประเทศไทยไม่เคยทำกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเนื่องจำกขำดงบประมำณ
 ธนำคำรโลกสำมำรถทำงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

4.

ความไม่ เท่ าเทียม
 รำยงำน SCD กล่ำวถึงควำมสำเร็จของประเทศไทยในกำรลดควำมยำกจนแต่ยงั มีงำนอีกมำกที่
ต้ องทำเพื่อลดควำมยำกจน
 ควำมไม่เท่ำเทียมมีกำรเพิ่มมำกขึ ้น ธนำคำรโลกสำมำรเข้ ำมำมีสว่ นร่วมในกำรลดควำมไม่เท่ำ
เทียมได้ อย่ำงไร?
 รำยงำน SCD ไม่ได้ กล่ำวถึง คนยำกจนในพื ้นที่เขตเมืองที่ต้องประสบปั ญหำมำกกว่ำคนยำกจนใน
พื ้นที่ชนบท

5.

ภูมิทัศน์ ทางการเมืองและเศรษฐกิจภายนอก/สถานการณ์ ปัจจุบัน
 ระบบกำรคุ้มครองอุตสำหกรรมภำยในประเทศ (Protectionism) – ภำษีศลุ กำกรและมำตรกำรที่
มิใช่กำรเก็บภำษีขำเข้ ำกำลังเพิ่มขึ ้นทังในและนอกภู
้
มิภำค สำธำรณรัฐประชำชนจีน กำลังเติบโต
ไปในทำงที่มงุ่ เน้ นกำรเติบโตภำยในประเทศซึง่ จะมีผลต่อคูค่ ้ ำหรื อประเทศเช่นไทยที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงห่วงโซ่มลู ค่ำกับจีน

6.

7.

แรงงานข้ ามชาติ
 แรงงำนข้ ำมชำติทำงำนที่ใช้ ทกั ษะต่ำ กำรศึกษำที่ไม่มีคณ
ุ ภำพอำจส่งผลต่อกำรกีดกันแรงงำนไทย
ที่มีทกั ษะต่ำในตลำดแรงงำน

8.

ความสามารถของสถาบันในภาครัฐ
 กำรเสริมสร้ ำงขีดควำมสำมำรถของสถำบันในภำครัฐเป็ นสิ่งสำคัญมำก เมื่อมีกำรกำหนดนโยบำย
มักขำดข้ อมูลและข้ อมูลในระดับจังหวัดเพื่อติดตำมควำมไม่เสมอภำค
 ขำดระบบทะเบียนรำษฎร์ และ สถิตชิ ีพ (CRVS) ซึง่ สมควรนำมำใช้ มำกกว่ำ กำรรอกำรสำรวจสำ
มะโนประชำกร
 ประเด็นด้ ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่ องควำมโปร่งใสในกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง
 รำยงำน SCD แสดงให้ เห็นถึงคุณภำพธรรมำภิบำลที่ด้อยลง อย่ำงไรก็ตำมไม่มีคำแนะนำที่
เพียงพอสำหรับกำรแก้ ปัญหำด้ ำนธรรมำภิบำล
 มีควำมกังวลเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำใหม่ของไทยเพื่อเร่งรัดให้ มีระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ประเทศไทยควรที่จะวิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์ ให้ ที่ถ้วน
และมีควำมยัง่ ยืน แม้ อำจมีควำมล่ำช้ ำไปบ้ ำง
 ประเทศไทยมีควำมรู้ควำมชำนำญ แต่ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ เนื่องจำกปัญหำสถำบัน จะทำ
อย่ำงไรกให้ ประเทศไทยสำมำรถแก้ ปัญหำของตนเองได้ อย่ำงยัง่ ยืน?

9.

ข้ อจากัดทางด้ านธุรกิจ
 ข้ อจำกัด ในกลไกกำรบริหำรจัดกำร เช่น เงินกู้ กำรลงทุน วิธีกำรคัดเลือกผู้บริ หำรระดับสูง (CEO)
i. ผู้บริหำรระดับสูงต้ องเกษียณเมื่อมีอำยุ 60 ปี และระยะเวลำดำรงตำแหน่งอยูท่ ี่ 5 ปี ดังนัน้
จึงไม่มีแรงจูงใจในกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงและไม่มีกำรวำงแผนระยะยำวในกำร
พัฒนำธุรกิจ
 มีกำรป้องกันทำงกำรค้ ำที่แข้ มงวดโดยรัฐบำลสำหรับอุตสำหกรรมบำงประเภทเช่น ศุลกำกร

10.

ความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน
 กำรเพิ่มกำรลงทุนในโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและกำรสร้ ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงชำญฉลำดจะต้ อง
อำศัยเงินทุนมำกขึ ้น ควำมร่วมมือกับภำคเอกชนเป็ นสิ่งจำเป็ นอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ ำงโครงสร้ ำง
พื ้นฐำน

11.

เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (SDGs)
 มีควำมพยำยำมที่จะทำให้ SCD สอดคล้ องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนหรื อไม่ เนื่องจำกมี
องค์ประกอบที่คล้ ำยกันอยูพ่ อควร

12.

ความร่ วมมือระหว่ างธนาคารโลกกับองค์ กรเพื่อการพัฒนา
 องค์กรเพื่อกำรพัฒนำบำงแห่งกำลังพัฒนำยุทธศำสตร์ ประเทศกับประเทศไทยซึง่ มีควำม
สอดคล้ องกับลำดับควำมสำคัญที่นำเสนอโดยธนำคำรโลก พวกเขำจึงสงสัยว่ำจะมีโอกำสทำงำน
ร่วมกันกับธนำคำรโลกในอนำคตหรื อไม่.
 องค์กรเพื่อกำรพัฒนำบำงแห่งกล่ำวว่ำควำมสัมพันธ์กบั ประเทศไทยของพวกเขำวิวฒ
ั นำกำรจำก
ควำมสัมพันธ์ในรูปแบบที่ประเทศไทยเป็ นผู้รับควำมช่วยเหลือ ไปสู่กำรเป็ นหุ้นส่วนกำรพัฒนำมำก
ขึ ้น ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีรำยได้ ปำนกลำง พวกเขำสงสัยว่ำกำรมีสว่ นร่วมของ
ธนำคำรโลกกับประเทศไทยจะมีข้อจำกัด เช่นเดียวกับประสบกำรณ์ที่เขำมีตอ่ กำรทำงำนกับ
ประเทศไทยหรื อไม่

