สรุปการประชุมกับหน่ วยงานภาคประชาสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบความร่ วมมือด้ านการพัฒนาระหว่ างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก
24 พฤษภาคม 2560
ขอนแก่น
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
การประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคมที่มาจากจังหวัด
ขอนแก่น, อุดรธานี ชัยภูมิ และมหาสารคาม ซึง่ จัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
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 นร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
อย่างไร

ผลสรุปการอภิปรายจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
ความท้ าทายและลาดับสาคัญด้ านการพัฒนาของประเทศไทย/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิ่งแวดล้ อม
- สนับสนุนการจัดการที่ดนิ เพื่อความมัน่ คงด้ านอาหารในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศเพื่อการส่งออก
- สนับสนุนให้ เจ้ าของธุรกิจและครัวเรื อนใช้ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof)
การบริหารจัดการนา้
- สนับสนุนการจัดการน ้าเพื่อการเกษตรในระดับท้ องถิ่น
- สร้ างท่อส่งต่อจากแม่น ้าโขงไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเกษตร
- เพิ่มผลผลิตและการขายสินค้ าเกษตร
- ตังกองทุ
้
นเพื่อสนับสนุนกลไกการกาหนดราคาที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพสาหรับโครงการเกษตร
- การบริ หารจัดการพื ้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
- กระตุ้นให้ มีการพัฒนาเกษตรกรให้ เป็ น Smart Farmer
- ยุตกิ ารใช้ สารเคมีในการเกษตร
- สนับสนุนการเพาะปลูกพืชพลังงานและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้ ประชาชนสามารถพึง่ ตัวเอง
ได้
- เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดความรู้เกี่ยวกับความต้ องการของตลาดจึงไม่สามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ได้
o รัฐบาลต้ องประเมิณความต้ องการตลาดก่อนที่จะแนะนาให้ เกษตรกรปลูกพืชบางประเภท
o ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความต้ องการตลาดเพื่อที่จะลดความผันผวนของราคา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
- การพัฒนาสังคม
o คุณภาพการศึกษา การเข้ าถึงการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเด็กในเมืองและชนบท ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมัง่ คัง่ และสุขภาพของคนในชุมชน
o การกระจายอานาจและการจ่ายอานาจสูค่ นในชุมชน
o สร้ างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับประชาชนในการทาโครงการพัฒนาสังคมที่
นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

o การกาจัดปัญหายาเสพติด
o ปัญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น
o วิสยั ทัศน์ของรัฐบาลสาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพึง่ พา
ตนเองอาจเป็ นการจากัดการพัฒนาภายในภูมิภาค
- การพัฒนาด้ านการศึกษา
o พัฒนาระบบการศึกษาที่สง่ เสริมให้ ผ้ สู าเร็จการศึกษากลายเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
o สนับสนุนการศึกษาท้ องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
o รวมประวัตทิ ้ องถิ่นไว้ ในหลักสูตรของโรงเรี ยน
o ปรับคุณภาพและการเข้ าถึงการศึกษาให้ ดีขึ ้น
ความไม่ เท่ าเทียม
- ธุรกิจข้ ามชาติเข้ ามาเบียดขับธุรกิจท้ องถิ่น
- บุคคลมีฐานะและบริ ษัทข้ ามชาติหลีกเลี่ยงภาษี
ธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน
- รัฐบาลควรสนับสนุนธุรกิจในระดับครัวเรื อน
- การสร้ างองค์กรชุมชนและสหกรณ์เพียงเพื่อให้ มีสิทธิ์ขอทุนหรื อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในที่สดุ
การจัดการขององค์กรเหล่านี ้ขาดความเป็ นเอกภาพในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของตัวองค์กรเอง
- การสร้ างงานจะต้ องสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างตลาดแรงงาน ซึง่ ประกอบไปด้ วยแรงงาน
ข้ ามชาติและนักลงทุนต่างชาติที่มีจานวนมากขึ ้น
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
- การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสโตได้ มาก แต่ปัจจุบนั ยังไม่ได้ รับการพัฒนาที่
เพียงพอ
- ภาษีที่ดนิ และภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินในอัตราก้ าวหน้ าจะช่วยลดช่องว่างระหว่างสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน
- การขาดแคลนงานที่ดีทาให้ คนส่วนใหญ่เดินทางไปกรุงเทพเพื่อหางาน
ศักยภาพของภาครัฐ
- เสริมสร้ างศักยภาพของสถาบันในภาครัฐ รัฐบาลสามารถร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐเพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
- สร้ างอานาจให้ ชมุ ชนในการตัดสินใจต่างๆและการขับเคลื่อนโครงการ

กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้ อย่ างไร ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิค หรือการ
ประชุมหารือด้ านนโยบาย
สิ่งแวดล้ อม
- สนับสนุนโรงงานพลังขยะในจังหวัดสาคัญๆ
ความคุ้มครองทางสังคม
- ธนาคารโลกสามารถเป็ นตัวเชื่อมกับองค์กรรัฐหลายๆองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น ระบบ
บริการสุขภาพ
ธรรมาภิบาล
- ปรับปรุงคุณภาพของระบบราชการและแก้ ปัญหาการทุจริต
ธุรกิจและการค้ า
- สร้ างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมในโครงการพัฒนาสังคมซึง่
นอกเหนือไปจาก CSR
o โครงการพัฒนาสังคมควรครอบคลุมเรื่ องสุขภาพ การศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
o ต้ องมีการบูรณาการระหว่างงานของภาคประชาสังคม แหล่งเงินทุน และทรัพยากรอื่น ๆ ใน
ภูมิภาค
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
- ธนาคารโลกสามารถสนับสนันการกระจายรายได้
- ธนาคารโลกสามารถลงพื ้นที่เพื่อศึกษาหา แนวทางแก้ ไขปัญหาและความท้ าทายในภูมิภาค ส่วนหนึง่
คือเพื่อเป็ นการติดตามผลของรายงานรายงานวิเคราะห์การพัฒนาประเทศอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Country Diagnostic - SCD)
- ธนาคารโลกสามารถให้ เงินสนับสนุนการวิจยั แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึง่
นาไปสูก่ ารพัฒนาโมเดลและการกาหนดกิจกรรมในพื ้นที่
- จัดตังกองทุ
้
นเพื่อสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาซึง่ ควรได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน (NGO,
สถาบันการศึกษา, ฯลฯ ) ที่สนใจในการพัฒนาโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเงิน
- ธนาคารโลกสามารถติดตามและประเมินโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่
- ธนาคารโลกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนทางสังคมเช่น กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม
(SIF)

การแลกเปลี่ยนความรู้
- ธนาคารโลกสามารถจัดประชุมให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียต่างๆได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารื อ
เกี่ยวกับประเด็นสาคัญ ๆ โดยเฉพาะ ด้ านการศึกษาและการเปลี่ยนความคิดให้ เป็ นการกระทา
- แบ่งปันแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ระหว่างประเทศในการแก้ ปัญหาด้ านการศึกษาและการจัดการน ้า

