สรุปการประชุมกับหน่ วยงานภาครัฐ 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
การประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย ลาพูน ลาปาง 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
- ขาดแคลนโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ นเช่นรถไฟรางคูแ่ ละรถไฟความเร็วสูง
- ปัญหาระบบขนส่งในเชียงใหม่
การเกษตรและสิ่งแวดล้ อม
- เกษตรพันธสัญญา
- การบุกรุกพื ้นที่ป่า
- สินค้ าเกษตรไม่มีมาตรฐาน
- ต้ นทุนสูงเนื่องจากมีการใช้ สารเคมี
- การปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่งผลให้ เกิดการทาลายป่ า
- การผลิตที่เน้ นปริมาณมากกว่าคุณภาพทาให้ ราคาสินค้ าเกษตรตกต่า
- สัดส่วนเกษตรกรรุ่นเก่าต่อเกษตรรุ่นใหม่สงู
o ยากต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อมีงานวิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆเข้ ามา
o ต้ องมีการปรับปรุงคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย
- เชื่อมโยงการเกษตรและการท่องเที่ยว
- เกษตรกรหาตลาดในการขายสินค้ าเกษตรไม่ได้
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
- ประชากรฐานรากส่วนใหญ่เป็ นหนี ้
- ประชากรขาดความรู้การวางแผนด้ านการบริหารเงิน โดยเฉพาะในหมู่ Generation Y
- กระจายอานาจการบริ หารการศึกษา
o จัดหลักสูตรการศึกษาให้ เหมาะกับบริบทของพื ้นที่ โดยให้ หน่วยงานระดับภูมิภาคหรื อท้ องถิ่น
จัดการหลักสูตรเองได้
- ตัวชี ้วัดผลการศึกษาควรมีมากกว่า GPA และ O-NET
- เพิ่มศักยภาพการศึกษาให้ เด็กได้ เรี ยนตามความถนัดและความสนใจ
- เปลี่ยนค่านิยมจากระบบอาวุโสสูร่ ะบบที่เน้ นประสบการณ์ทางานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
เลื่อนขัน้
- เพิ่มโอกาสการศึกษาให้ กบั เด็กที่ออกกลางคัน และมีระบบติดตามเด็กกลุม่ ดังกล่าว
- พัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกสถาบันให้ เท่ากัน โดยเฉพาะในพื ้นที่ชนบท
o การจัดสรรเงินสมทบจากรัฐบาลควรคานึงถึง สถานที่ การเข้ าถึง และความต้ องการของ
โรงเรี ยนในแต่ละพื ้นที่
- บูรณาการความรู้ในการใช้ ไอซีที (ICT) ในกระบวนการเรี ยนรู้
- การละเมิดสิทธิของกลุม่ ชนกลุม่ น้ อยกลุม่ คนชายขอบและผู้อพยพที่ไม่ได้ จดทะเบียน
- กระตุ้นให้ นกั เรี ยนชาระเงินกู้เพื่อการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student Loan Fund SLF)
การค้ า
- เขตการค้ าเสรี (Free Trade Zone) ไม่ชดั เจน
- บุคคลมีฐานะและบริ ษัทข้ ามชาติหลีกเลี่ยงภาษี
ศักยภาพของภาครัฐ
- การกระจายงบประมานที่ไม่ทวั่ ถึง โดยส่วนมากจะไปอยู่ที่เชียงใหม่
- ความโปร่งใส
- ความไม่ตอ่ เนื่องของนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจ
- การชะงักตัวของการลงทุนภาคเอกชนในภาคเหนือ
o การบริ โภคไม่ขยับตัว
- การท่องเที่ยวและการค้ าชายแดนช่วยในการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคเหนือ
- แรงงานขาดฝี มือ
กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้ อย่ างไร ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิค หรือการ
ประชุมหารือด้ านนโยบาย
ความร่ วมมือกับภาครัฐ
- ธนาคารโลกสามารถช่วยหน่วยงานรัฐบาลจัดลาดับความสาคัญของโครงการต่างๆ
- ช่วยบูรณาการแผนและทาให้ นโยบายถูกนาไปปฏิบตั ิ
ความร่ วมมือในภูมิภาค
- เชื่อมต่อผู้คนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) กับกัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม (CLMV) ซึง่ จะช่วยสร้ างความร่วมมือในระดับภูมิภาค
การเกษตร
- ธนาคารโลกสามารถร่วมทางานวิจยั กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
o เช่น การใช้ งานวิจยั เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ สินค้ าเกษตรบางชนิด
การศึกษา
- แบ่งปันข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษาในประเทศอื่นๆ
- ธนาคารโลกสามารถรวบรวมข้ อคิดเห็นจากการประชุมต่างๆเพื่อในไปเสนอให้ รัฐบาลนาไปปฎิบตั ใิ ห้
เป็ นรูปธรรม

