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อักษรย่อ 
 

 ADB – ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank) 
 ASEAN – สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 

Asian Nations) 
 CPS – ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ (country partnership strategy) 
 GDP – ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross domestic product) 
 GMS – โครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง (Greater 

Mekong Subregion) 
 MDG – เป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (Millennium Development Goal) 
 PPP – การร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน (public–private partnership) 
 RCI – ความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูิภาค (regional cooperation and 

integration) 
 SMEs – วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (small and medium-sized enterprises) 
 TA – ความชว่ยเหลอืทางวิชาการ (technical assistance) 
 

หมายเหตุ 
 

(i) ปีบประมาณของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน การระบปีุงบประมาณตามด้วยพ.ศ. จงึหมายถงึปีงบประมาณ
ซึง่จะสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 กนัยายนของปีนัน้ เช่น ปีงบประมาณ 2556 จะสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้น 

(ii) "$" ในรายงานฉบบันีห้มายถงึดอลลาร์สหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

“เอกสารนีแ้ปลจากต้นฉบบัภาษาองักฤษเพ่ือให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ได้พยายามตรวจสอบ
มาตรฐานการแปลอย่างดีท่ีสดุ อย่างไรก็ดีภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของ ADB และต้นฉบบัภาษาองักฤษของเอกสารชิน้นีเ้ทา่นัน้ท่ี
ถือว่าเป็นเอกสารแท้จริงและเป็นทางการฉบบัเดียว การอ้างอิงในทกุกรณีต้องอ้างองิเป็นภาษาองักฤษตามต้นฉบบัภาษาองักฤษของ
เอกสารนี”้ 

 



 

 
รองประธาน เอส. กรอฟฟ์ กลุม่ปฏิบติัการ 2 

ผู้อ านวยการ เจ. นเูจนต์ ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

  
หัวหน้าทีม ดบับลิว. วิคไลน์ ผู้ช านาญการพิเศษใหญ่ประจ าประเทศและเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศ

ไทย   ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ผู้ร่วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะผู้ทบทวนรายงาน 
 

อาภาวรรณ อ าพนัวงษ์ ผู้ช่วยอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ลษัมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวโุส ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
อาร์. โบลต์ ท่ีปรีกษา ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เอ. บรุนน์ ผู้ช านาญการพิเศษอาวโุสด้านการประสานงานปฏิบติัการ ส านกัปฏิบติัการภาคเอกชน 

แอล. ดิง ผู้ช านาญการพิเศษใหญ่ด้านการค้า ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ซ.ี เองสตรอม ผู้อ านวยการ ฝ่ายสถาบนัการเงินภาคเอกชน ส านกัปฏิบติัการภาคเอกชน  
วาย. เฟ่ง เศรษฐกรใหญ่ ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

บี. ฟินเลย์สนั ผู้ช านาญการพิเศษใหญ่ด้านการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เค. ฟกูายา่ ผู้ช านาญการพิเศษหลกัด้านการลงทนุ ส านกัปฏิบติัการภาคเอกชน 
เอส. ฮสันี ผู้ช านาญการพิเศษใหญ่ด้านพลงังาน ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เค. แฮทเทิล ผู้ช านาญการพิเศษภาคการเงิน (การเงินระดบัฐานรากและการเงินในชนบท) ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

จี. เฮเนน ท่ีปรึกษาอาวโุส (หุ้นสว่นทางการเงิน) ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
ย.ู โฮค ผู้ช านาญการพิเศษด้านการพฒันาสงัคม (เพศภาวะและการพฒันา) ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อรนชุ เจตวฒันา เจ้าหน้าท่ีอาวโุสฝ่ายโครงการ ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ชลิตา กลดัเพ็ชร์ ผู้ช่วยอาวโุสฝ่ายโครงการ ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เจ. เลเธอร์ ผู้ช านาญการพิเศษใหญ่ด้านขนสง่ ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เค.เอช. เหลียง ผู้ช านาญการพิเศษด้านการเงิน ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อาร์. หลวงลทับณัฑิต เศรษฐกร (ความร่วมมือระดบัภมูิภาค) ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

เจ. เมนอน เศรษฐกรหลกั (การค้าและความร่วมมือระดบัภมูิภาค) ส านกับรูณาการทางเศรษฐกิจภมูิภาค 

กฤตยมน เผ่าเจริญ เจ้าหน้าท่ีด้านการลงทนุ ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เอ. เพอร์ดิเกโร, เศรษฐกรใหญ่ ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เอส. รานาวนา ผู้ช านาญการพิเศษอาวโุสด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เอส. สนัธุ ผู้ช านาญการพิเศษอาวโุสด้านสิ่งแวดล้อม ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เอส. ชิปานี ผู้ช านาญการพิเศษภาคสงัคม ส านกังานผู้แทนธนาคารพฒันาเอเชียประจ าประเทศไทย ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เนวิน สินสิริ ผู้ช านาญการพิเศษใหญ่ด้านความร่วมมือระดบัภมูิภาค ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เอ็ม. ไวท์ ผู้ช านาญการพิเศษด้านการพฒันาเมือง (การประปาและสขุาภิบาล) ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
ดร. เศรษฐพฒุิ สทุธิวาทนฤพฒุิ ประธานกรรมการ สถาบนัอนาคตไทยศึกษา (ผู้ เช่ียวชาญภายนอก) 
ดบับลิว. อมุ รองผู้อ านวยการ ส านกัพฒันาภมูิภาคและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

พี. แวนเดนเบิร์ก เศรษฐกรอาวโุส ส านกัวิจยัเศรษฐกิจ 
บี. วู้ด ผู้ช านาญการพิเศษอาวโุสด้านการบริหารผลการด าเนินงาน ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

 
 
ในการจดัเตรียมแผนงานหรือยทุธศาสตร์ระดบัประเทศ การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการ หรือการระบหุรืออ้างถึงดินแดน ตลอดจนพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์แห่งหนึ่งแห่งใด
ในโอกาสนี ้ธนาคารพฒันาเอเชียมิได้มีเจตนาท่ีจะตดัสินสถานะทางกฎหมายหรือสถานะอ่ืนใดของดินแดนหรือพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 
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สรุปข้อมูลประเทศ 
 
เศรษฐกิจa 2551 2552 2553 2554 2555 

GDP (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ, มลูคา่ปัจจบุนั) 272.2 263.3 318.5 345.7 365.6 

GDP ตอ่หวั (ดอลลาร์สหรัฐ, มลูคา่ปัจจบุนั) 4,104.3 3,936.9 4,733.7 5,115.0 5,385.5 

อตัราการเตบิโตของ GDP (ร้อยละตอ่ปี ณ ราคาคงที)่ 2.5 (2.3) 7.8 0.1 6.4 

ภาคเกษตรกรรม  4.2 1.3 (2.3) 4.1 3.1 

ภาคอตุสาหกรรม  3.2 (5.0) 12.8 (3.9) 7.2 

ภาคบริการ 1.3 (0.2) 4.6 3.8 6.2 

การลงทนุภายในประเทศ (ร้อยละของ GDP)    9.1    21.2 25.9  26.6 29.8 

การออมภายในประเทศ (ร้อยละของ GDP) 30.8 30.2 31.2 28.3  

ดชันีราคาผู้บริโภค (ร้อยละตอ่ปี) 5.5 (0.9) 3.3 3.8 3.0 

สภาพคลอ่ง (M2) (ร้อยละตอ่ปี) 9.2 6.8 10.9 15.2 10.4 

ดลุการคลงัโดยรวม (ขาดดลุ) (ร้อยละของ GDP) (0.6) (3.9) (2.4) (1.6) (2.3) 

ดลุการค้า (ร้อยละของ GDP) 6.0 11.7 8.8 4.7 2.2 

ดลุบญัชีเดนิสะพดั (ร้อยละของ GDP) 0.7 7.8 3.0 1.6 0.7 

ภาระการช าระหนีต้า่งประเทศ (ร้อยละของการสง่ออกสนิค้าและ
บริการ)    8.3    7.6    4.7    3.5 4.3 

หนีต้า่งประเทศ (ร้อยละของ GDP)  28.0  28.6  31.6  30.7 35.7 

      

ความยากจนและสังคมb 2533 ปีล่าสุด  

ประชากร (ล้านคน) 55.8 64.4 [2555]  

การเพิ่มประชากร (ร้อยละตอ่ปี)   1.1 0.4 [2555]  

อตัราสว่นการตายของมารดา (ตอ่การเกิดท่ีมีชีวิต 100,000 คน)  54  48 [2553]  

อตัราตายทารก (ก่อนอายคุรบ 1 ปีตอ่การเกิดท่ีมีชีวิต 1,000 คน)   26   11 [2554]  

อายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิด (ปี) 72.5 74.1 [2554]  

การรู้หนงัสือของผู้ใหญ่ (ร้อยละ)  92.6 [2543] 93.5 [2548]  

การเข้าเรียนชัน้ประถม (ร้อยละ)  99.6 89.7 [2553]  

ภาวะทพุโภชนาการในเดก็ (ร้อยละของเดก็อายไุมเ่กิน 5 ปี)  16.3 [2536]  7.0 [2549]  

ประชากรท่ีอยู่ต ่ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ (ร้อยละ) 58.1 13.2 [2554]  

ประชากรท่ีเข้าถึงแหลง่น า้สะอาด (ร้อยละ)  86  96 [2554]  

ประชากรท่ีเข้าถึงสขุาภิบาล (ร้อยละ)  84  96 [2554]  

      

สิ่งแวดล้อมc                                       2554    

ปริมาณการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ (ล้านตนั) 
                         221.7 

                                                  3.3 

                                     19.0 [2553] 
                                                35.1 

   

ปริมาณการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่หวั (ตนั)    

พืน้ท่ีป่า (ล้านเฮกเตอร์)    

ประชากรในเขตเมือง (ร้อยละของประชากรทัง้หมด)    

 
 
 
 
 



 

 

การให้กู้ของ ADB (เงินกู้ ท่ีให้แก่รัฐบาลไทยตัง้แตพ่.ศ. 2509 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) OCR ADF รวม 

จ านวนโครงการเงินกู้  77 6 83 

ยอดเงินกู้สทุธิ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ, ยอดสะสม) 4,452.5 60.8 4,513.3 

การเบิกจ่าย    

วงเงินท่ีขอเบิกจ่ายได้ทัง้สิน้ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 4,452.5 60.8  4,513.3 

ยอดเงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว (ล้านดอลลาร์สหรัฐ, ยอดสะสม) 4,386.2 60.8 4,447.0 

ร้อยละของการเบิกจ่าย (ยอดเงินท่ีเบิกจ่ายแล้วเทียบกบัวงเงินท่ีขอเบิกจ่ายได้ทัง้สิน้) 98.5 100 98.5 

… = ไม่มีข้อมลู ( ) = ตดิลบ [ ] = เป็นข้อมลูปีลา่สดุท่ีมีข้อมลู ADB = ธนาคารพฒันาเอเชีย ADF = กองทนุพฒันาเอเชีย GDP = ผลติภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ M2 = ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง OCR = เงินกองทนุสามญัของ ADB  
a  แหลง่ข้อมลู: ADB. 2013. Asian Development Outlook 2013. Manila; ADB. 2013. Key Indicators for Asia and Pacific 2013. Manila;  
b  แหลง่ข้อมลู: ส านกังานสถิตแิหง่ชาต.ิ 2554. รายงานส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553. กรุงเทพ; ADB. 2012. Key Indicators for Asia and Pacific 

2013. Manila. 
c  แหลง่ข้อมลู: รัฐบาลไทย, ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, กระทรวงพลงังาน. สถิตพิลงังาน. http://www.eppo.go.th/info/index-statistics.html (เข้าถึง
ข้อมลูเม่ือเดือนมกราคม 2556); Food and Agriculture Organization. 2010. Global Forest Resources Assessment. Rome; International Energy 
Agency. 2012. CO2 Emissions From Energy Consumption. Paris.  
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1.แนวโน้มและประเด็นการพฒันา 

ก. ภมิูหลัง 

1. โอกาส โดยรวมแล้ว ประเทศไทยมีศกัยภาพในการพฒันาที่เข้มแข็งเพราะตัง้อยูต่รงจดุศนูย์กลางทางยทุธศาสตร์
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก าลงัจดัตัง้และโครงการพฒันา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง (GMS) เนื่องจากสถานที่ตัง้และขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของอาเซียนและ GMS ประเทศไทยนอกจากจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูิภาคแล้ว ยงัมี
บทบาทส าคญัในการสง่เสริมความร่วมมือและการบรูณาการดงักลา่วด้วย ขณะเดียวกนั การพฒันาในประเทศไทยได้ก่อให้เกิด
ผลดีอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การพฒันาในประเทศเพื่อนบ้านและภมูภิาค เศรษฐกิจไทยมีความหลากหลาย โดยมี
ภาคอตุสาหกรรมทีส่ามารถแขง่ขนัได้และมีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทีเ่พิ่มผลติภาพได้อยา่งตอ่เนื่อง จงึสง่ผลให้ความ
ยากจนลดลง โครงสร้างพืน้ฐานในเขตเมืองมีความทนัสมยัและเป็นพืน้ฐานอยา่งดีส าหรับภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการที่
ต้องการยกระดบัการผลติให้มีมลูคา่เพิม่สงูขึน้ ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การประกอบธุรกิจ และมีบริษัทจ านวน
มากทีข่ยายกิจการเข้าสูห่ว่งโซม่ลูคา่ระดบัโลกได้ส าเร็จ ซึง่เป็นรากฐานรองรับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 

พฒันาการเหลา่นีโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปรับเปลีย่นไปสูร่ะบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากขึน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง
รวดเร็วในช่วงสบิปีระหวา่งพ.ศ.2528-2538 และการทีเ่ศรษฐกิจขยายตวัในอตัราสงูติดตอ่กนัตัง้แตพ่.ศ. 2543 ช่วยลดปัญหา
ความยากจนลงมากและยกมาตรฐานความเป็นอยูโ่ดยรวมให้สงูขึน้ เมื่อไมน่านนี ้ ประเทศไทยเลือ่นสถานะเป็นประเทศทีม่ี
รายได้ปานกลางระดบัสงูและมุง่หมายทีจ่ะก้าวตอ่ไปเป็นประเทศที่มีรายได้สงูขึน้อกี1  

 

2. ความท้าทายในการพัฒนา นบัแตป่ลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา วิกฤตเศรษฐกิจโลก ภยัธรรมชาติ ความตงึ
เครียดทางสงัคมการเมืองและการลงทนุที่คอ่นข้างต ่า สง่ผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตวัและไม่สม ่าเสมอ ขณะที่
เศรษฐกิจบางสว่นสามารถผลติสนิค้าระดบัโลกเพื่อการสง่ออกได้ แรงงานจ านวนมากกลบัประกอบกิจกรรมขนาดเลก็ทีม่ีผลติ
ภาพต ่า ก าลงัแรงงานเกือบร้อยละ 40 ยงัท างานในภาคเกษตรกรรม มีเพียงร้อยละ 15 เทา่นัน้ท่ีท างานในภาคอตุสาหกรรม 
ขณะที่สดัสว่นการจ้างงานของภาคบริการ (เกือบร้อยละ 50) แทบไมเ่ปลีย่นแปลงในรอบหลายทศวรรษที่ผา่นมา การสร้างงาน
ที่ใช้ทกัษะและเทคโนโลยีทนัสมยัในภาคอตุสาหกรรมและบริการ ตลอดจนการเพิม่ผลติภาพของแรงงานภาคเกษตรจะมี
ความส าคญัยิ่งตอ่การสร้างโอกาสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเทา่เทยีมและ
ทัว่ถึงมากขึน้ ทา่มกลางการแขง่ขนัทีรุ่นแรงทัง้ในภมูิภาคและในโลก ประเทศไทยได้ด าเนินการเพือ่ยกระดบัภาคอตุสาหกรรม
และภาคบริการทัง้ในเชิงกว้างและลกึ ทัง้ยงัปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้ที่ดินและเพิ่มผลติภาพแรงงานในภาคเกษตรด้วย  
ประเด็นความท้าทายยงัรวมถึงความเหลือ่มล า้ทีม่อียูม่ากในสงัคม ปัญหาสิง่แวดล้อมเสือ่มโทรมและประชากรสงูอาย ุ รัฐบาล
ไทยตระหนกัวา่จ าเป็นต้อง (1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัผา่นนวตักรรม การเพิ่มผลติภาพ และการพฒันา
เศรษฐกิจโดยอาศยัฐานความรู้และเน้นการผลติสนิค้าและบริการที่มีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ และ (2) สง่เสริมการพฒันาแบบองค์รวม
และยัง่ยืน 
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  รายได้ประชาชาตติอ่หวัของไทยอยู่ท่ี 5,210 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2555) เม่ือจ าแนกประเทศตามรายได้ ประเทศท่ีมีรายได้สงูมีรายได้ประชาชาตติอ่หวัอยู่ท่ี 

12,475 ดอลลาร์สหรัฐ 



2    

 

 

3. แนวทาง ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2556–2559 ซึง่จดัท าโดยธนาคาร
พฒันาเอเชีย (ADB) อาศยัแนวคิด “ไฟแนนซ์++” (หมายถึงการเงิน+การชว่ยจดัหาแหลง่เงินทนุที่หลากหลาย+ องค์ความรู้) 
แนวคิดดงักลา่วเป็นกรอบที่ยืดหยุน่เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการและล าดบัความส าคญัของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มี
รายได้ปานกลางระดบัสงู โดยจะผสมผสานรูปแบบการสนบัสนนุที่ให้แก่โครงการที่ด าเนินการกบัทัง้ภาครัฐบาลและไมใ่ช่
ภาครัฐบาลเข้าด้วยกนั ยทุธศาสตร์ฉบบันีอ้อกแบบมาเพื่อให้ ADB ให้ค าปรึกษาด้านนโยบายและการพฒันาขีดความสามารถ
โดยอาศยัประสบการณ์ความรู้ทีส่ ัง่สมมายาวนานในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถระดมทรัพยากรทางการเงินและให้กู้ ร่วมแก่
การลงทนุภาคเอกชนทีม่ีนวตักรรมสงู สามารถด ารงบทบาทน าตอ่ไปส าหรับความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูิภาค และ
มีความพร้อมทีจ่ะตอบสนองวิกฤตการณ์ได้อยา่งฉบัไว 

 

ข. การประเมินภาวะเศรษฐกจิและแนวโน้มในอนาคต 

4. การเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยมคีวามแข็งแกร่ง สามารถรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม
ที่เกิดขึน้เมื่อไมน่านนีไ้ด้ดี ถึงแม้อตัราการเติบโตเมื่อพ.ศ. 2552 จะติดลบเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินโลก แตเ่ศรษฐกิจไทยก็
ฟืน้ตวักลบัมาอีกครัง้ในปีพ.ศ. 2553 โดยมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 7.8 อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัทางเศรษฐกิจเมื่อพ.ศ. 
2554 ต้องหยดุชะงกัเนื่องจากอทุกภยัครัง้ใหญ่ ท าให้นิคมอตุสาหกรรมหลายแหง่ พืน้ท่ีการเกษตรและพืน้ท่ีหลายเขตของ
กรุงเทพมหานครจมอยูใ่ต้น า้ นอกจากนี ้ เศรษฐกิจโลกยงัอยูใ่นภาวะเปราะบาง สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกสนิค้าอตุสาหกรรม
ซึง่เป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินการคลงัเมื่อพ.ศ. 2555 ท าให้
เศรษฐกิจฟืน้ตวัอยา่งรวดเร็ว โดยผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากความ
ต้องการภายในและนอกประเทศออ่นตวั ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจระหวา่งประเทศยงัไมด่นีกั คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะ
เติบโตในอตัราร้อยละ 3.8 ในปีพ.ศ. 2556 และร้อยละ 4.9 ในปีพ.ศ. 2557 ทัง้ยงัคาดวา่อตัราเงินเฟ้อจะอยูใ่นระดบัที่ไมส่งู
จนเกินไป คือไมเ่กินร้อยละ 3 ตอ่ปี2 

 

5. แนวโน้มระยะกลางและระยะยาว แนวโน้มเศรษฐกิจไทยเผชิญความเสีย่งหลายประการ รวมถึงสถานการณ์ความ
ไมแ่นน่อนของเศรษฐกิจโลกและเอเชียที่ยงัมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง การขยายตวัของสนิเช่ือในประเทศตลาดเกิดใหมใ่นเอเชีย 
รวมทัง้การท่ีเศรษฐกิจประเทศไทยก าลงัชะลอตวัหรือเข้าสูภ่าวะถดถอย น าไปสูก่ารปรับเปลีย่นทิศทางการเคลือ่นย้ายของ
เงินทนุและอตัราแลกเปลีย่น การทีเ่ศรษฐกิจขนาดใหญ่บางแหง่ในภมูิภาคมีอตัราการเติบโตลดลง อาจสง่ผลกระทบถงึการ
เติบโตของประเทศตลาดเกิดใหมใ่นเอเชีย ทัง้ยงัอาจสง่ผลกระทบถึงการค้าขายสนิค้าขัน้กลาง (intermediate goods) ของ
ประเทศไทยภายในหว่งโซอ่ปุทานระดบัภมูิภาคด้วย รัฐบาลตระหนกัวา่ความส าเร็จในการยกระดบัทกัษะแรงงาน เทคโนโลย ี
และการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ทนัสมยัมีสว่นส าคญัตอ่การค้าและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม  

 

6. ภาคเอกชน ภาคเอกชนมีบทบาทโดดเดน่ทางเศรษฐกิจ โดยมสีดัสว่นการบริโภคและการลงทนุคิดเป็นสองในสาม
ของ GDP ภาคเอกชนจะยงัเป็นหวัจกัรส าคญัในการขบัเคลือ่นการเติบโตตอ่ไปและมีสว่นส าคญัยิ่งตอ่การยกระดบัและพฒันา
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เศรษฐกิจให้มคีวามหลากหลายและยกระดบัการผลติให้ทนัสมยั ที่ผา่นมาสนิค้าสง่ออกโดยเฉพาะอยา่งยิง่สนิค้าอตุสาหกรรม
ทีใ่ช้วตัถดุิบน าเข้าสงู (เช่น ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ และชิน้สว่นรถยนต์) ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตวัได้ดี ผู้ประกอบการราย
ใหญ่จ านวนไมก่ี่รายมีรายได้คดิเป็นเกือบร้อยละ 50 ของ GPD และมีสว่นแบง่ในการสง่ออกเกือบทัง้หมด ขณะทีว่ิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) เป็นผู้ จ้างงานรายใหญ่สดุ บริษัทไทยยงักระจกุตวัอยูใ่นภาคการผลติที่เน้นการประกอบ
สนิค้าและใช้เทคโนโลยี/ทกัษะต า่ ขณะเดียวกนั กิจการภาคเอกชนยงัมีจดุออ่นหากต้องแขง่กบัสนิค้าและกระบวนการผลติขัน้
สงู บริษัทไทยเผชิญความท้าทายหลายประการในการปรับเปลีย่นเข้าสูก่ารเติบโตที่อาศยันวตักรรม ได้แก่ ความจ าเป็นที่
ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องเพิม่การลงทนุด้านวิจยัและพฒันา การจดัหาทนุสนบัสนนุวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในช่วงต้น การฝึกอบรมทกัษะที่เก่ียวข้องกบัการสร้างนวตักรรม การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนวางแผนงานและ
นโยบายที่มีประสทิธิภาพเพือ่อ านวยความสะดวกแก่การพฒันานวตักรรมภายในบริษัทตา่งๆ ตลอดหว่งโซม่ลูคา่3  

 

7. ความสามารถในการแข่งขนั4 ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในอตุสาหกรรมที่คา่จ้างต ่าและมี
มลูคา่เพิม่ต า่ก าลงัเผชิญความท้าทายในบริบทที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภมูิภาคมีสภาพการแขง่ขนัสงูขึน้5 ตลาดแรงงาน
ภายในประเทศอยูใ่นภาวะตงึตวั สง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้และแรงงานขาดแคลนในบางอตุสาหกรรมยอ่ย (เช่น รถยนต์ 
อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองนุง่หม่) ซึง่สถานการณ์ดงักลา่วสะท้อนถงึความท้าทายในการแขง่ขนัของไทย นอกจากนี ้บริษัทเอกชน
ยงัประสบปัญหาการจ้างงานบคุลากรที่มีทกัษะสงู ซึง่เป็นสญัญาณเตือนวา่การฝึกอบรมทกัษะแรงงานผา่นระบบการศกึษา
อาจไมส่อดคล้องกบัความต้องการในตลาด การยกฐานะประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ีรายได้สงูจ าต้องอาศยัการเพิม่ผลติภาพ
แรงงานในสาขาทีส่ าคญั ต้องบรูณาการการผลติให้เป็นสว่นหนึง่ของหว่งโซม่ลูคา่ระดบัโลกและเครือขา่ยการจดัจ าหนา่ย ทัง้ยงั
ต้องพฒันาและยกระดบัการผลติในเชิงกว้างและลกึด้วย6 รัฐบาลก าลงัพยายามสร้างบรรยากาศให้เอือ้กบัการประกอบธรุกิจ
มากขึน้ เสริมสร้างการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สง่เสริมผู้ประกอบการและพฒันาเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม
และขนาดเลก็จ๋ิวให้ทนัสมยั ขณะเดียวกนัก็ปรับปรุงกรอบกฎหมายและนโยบาย ตลอดจนเพิ่มขดีความสามารถของสถาบนัที่
เก่ียวข้องในการด าเนินการ ด้วยเหตนุี ้ การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติและการสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัจึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งตอ่การเติบโตในระยะกลางและระยะยาวของประเทศไทย ทัง้ยงัจะเอือ้อ านวยให้แรงงานจ านวนมากซึง่ขณะนีท้ างานท่ี
มีมลูคา่เพิ่มต า่ให้ปรับเปลีย่นไปท างานท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ได้  
 

8. การลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ขณะที่ประเทศไทยมคีวามก้าวหน้าเป็นรูปธรรมในการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน แตส่ดัสว่นการใช้จา่ยเพื่อการลงทนุโดยรวมในปีพ.ศ. 2554  (ร้อยละ 26) และการลงทนุภาครัฐในโครงสร้าง
                                                   
3  การประเมินภาคเอกชน (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2). 
4  ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 18 ในรายงานการท าธุรกิจของประเทศตา่งๆ ซึง่จดัท าโดยธนาคารโลกเม่ือพ.ศ. 2556 ด ู World Bank’s 2013 Doing Business 

Report; อยู่ในอนัดบัท่ี 37 ของรายงานการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทัว่โลกโดยเวิล์ดอิโคโนมิคฟอร่ัมพ.ศ. 2556-2557 ด ู World Economic 
Forum’s 2013-2014 Global Competitiveness Report; อยู่ในอนัดบัท่ี 27 ของรายงานประจ าปีพ.ศ. 2556 ว่าด้วยความสามารถในการแข่งขนัซึง่จดัท าโดย
สถาบนัพฒันาการจดัการระหวา่งประเทศ ด ู International Institute of Management Development’s 2013 World Competitiveness Yearbook; และ
อนัดบัท่ี 38 ในดชันีโลจิสตกิส์ประจ าปีพ.ศ. 2555 ของธนาคารโลก ด ูWorld Bank’s 2012 Logistics Performance Index. 

5  ADB. Forthcoming. Country Diagnostic Study: Thailand. Manila. 
6  ADB. 2013. Asia’s Economic Transformation: Where to, How, and How Fast? – Key Indicators for Asia and the Pacific 2013, Special 

Chapter. Manila. 
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พืน้ฐาน (ร้อยละ 3) เมื่อเทยีบกบั GDP ในปีพ.ศ. 2554 ยงัอาจไมเ่พียงพอที่จะแก้ไขข้อจ ากดัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีความส าคญัเร่งดว่นเป็นพิเศษ ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ โทรคมนาคม พลงังาน ประปา 
สขุาภิบาล และการจดัการของเสยี7 รัฐบาลได้เปิดตวัยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของประเทศ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัและลดต้นทนุโลจิสติกส์ เพิ่มภมูิคุ้มกนัจากภยัธรรมชาติและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และสง่เสริมการเติบโตแบบองค์รวมผา่นการเช่ือมโยงพืน้ท่ีทัง้ภายในประเทศและภมูิภาคเข้า
ด้วยกนั8 ยทุธศาสตร์ดงักลา่วมีองค์ประกอบส าคญัได้แก่การปรับปรุงถนนหนทาง โครงขา่ยรถไฟและระบบขนสง่มวลชน
ความเร็วสงูในเขตเมือง สว่นความท้าทายทีเ่ก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานจะรวมถึงการเพิ่มก าลงัผลติไฟฟ้า การ
เร่งรัดพฒันาพลงังานทดแทน และสง่เสริมตลาดพลงังานในภมูภิาค ขณะทีรั่ฐบาลสามารถให้บริการประปาในเมืองใหญ่ได้
ตามเป้าหมาย แตก็่ยงัมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงบริการในเมืองขนาดเลก็และท้องถ่ินชนบทอยู ่ที่ส าคญั รัฐบาลก าลงัพิจารณา
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมสนบัสนนุทางการเงินรูปแบบตา่งๆ ซึง่จ าเป็นส าหรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยผา่น
โครงการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน (public–private partnership) กรอบกฎหมายส าหรับการร่วมลงทนุระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชนฉบบัใหมซ่ึง่ ADB สนบัสนนุการจดัท า จะช่วยให้มกีารระดมทนุและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วม
ในโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐได้มากขึน้ การใช้กรอบกฎหมายร่วมทนุฉบบัใหมอ่ยา่งมีประสทิธิภาพมีความส าคญัยิง่ตอ่การสร้าง
ความเช่ือมัน่ของภาคเอกชนและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ  
 

9. การพัฒนาสังคม ความยากจน และความเหลื่อมล า้9 ดชันีชีว้ดัทางสงัคมของประเทศไทยดีขึน้โดยตลอด สะท้อน
ถึงความเข้มแข็งและยัง่ยืนทางเศรษฐกิจและแผนงานความริเร่ิมทีก้่าวหน้าและตอ่เนื่องในด้านการศกึษา สาธารณสขุ และ
สงัคม ประเทศไทยคาดวา่จะบรรลเุป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (MDG) เกือบทัง้หมดและประเทศไทยยงัได้ก าหนด
เป้าหมายเพิ่มเติม (MDG+) ให้ก้าวหน้ากวา่ทีน่านาชาตติกลงไว้ ความยากจนในประเทศไทยลดลงมากจากร้อยละ 58 เมื่อ
พ.ศ. 2533 เหลอืประมาณร้อยละ 13 เมื่อพ.ศ. 2554 สาเหตหุลกัเนื่องจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ แผนงานทางสงัคมที่มี
เป้าหมายชดัเจนและรายได้ภาคการเกษตรทีเ่พิ่มขึน้ โดยมปัีจจยัเกือ้หนนุจากการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานและโครงการ
สนบัสนนุราคาพืชผลของรัฐบาล การกระจายรายได้ในภาพรวมดขีึน้เร่ือยๆ ตัง้แตต้่นทศวรรษ 1990 โดยคา่สมัประสทิธ์ิความ
ไมเ่ทา่เทยีมกนัของรายได้ (Gini coefficient) ลดลงเหลอื 0.38 แตค่วามเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกิจระหวา่งครัวเรือนในเมืองกบั
ชนบท ระหวา่งภาคตา่งๆ และระหวา่งหญิง/ชาย ยงัแตกตา่งกนัมาก การเข้าถงึการศกึษาระดบัประถมศกึษาและบริการ
สาธารณสขุสงูเกือบจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้วา่คณุภาพบริการอาจแตกตา่งกนัตามภมูิภาค อตัราการเข้าเรียนระดบั
ประถมศกึษาของเด็กหญิงและเด็กชายในประเทศไทยเทา่เทยีมกนั ขณะที่ผู้หญิงเข้าเรียนตอ่ระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา
สงูกวา่ผู้ชาย ถงึกระนัน้ สดัสว่นของผู้หญิงตอ่การมีสว่นร่วมในตลาดแรงงานและในโครงสร้างการปกครองและการตดัสนิใจยงั

                                                   
7  การประเมินรายสาขา: คมนาคมขนสง่; การประเมินรายสาขา: พลงังาน; การประเมินภาคเอกชน (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2); ADB. 

2013. Thailand: Urban and Water Sector Assessment, Strategy and Road Map. Manila. สามารถตดิตอ่ขอรับได้. 
8  เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของประเทศ มลูคา่ 4.2 ล้านล้านบาท 
ระยะเวลา 7 ปี โดยมีการออกร่างพระราชบญัญตัิให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่ของประเทศ (วงเงิน 2 ล้าน
ล้านบาท) โดยจะใช้ร่วมกบัเงินงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล การลงทนุของรัฐวสิาหกิจ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และการร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

9  การวเิคราะห์ความยากจน; การวเิคราะห์ประเดน็เพศภาวะ (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
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ต ่ากวา่ผู้ชายมาก ประเทศไทยติดอนัดบัประเทศที่มีอตัราประชากรสงูอายเุพิม่ขึน้รวดเร็วที่สดุแหง่หนึง่ในอาเซียน ซึง่นบัเป็น
ความท้าทายตอ่ตลาดแรงงาน ระบบสวสัดิการสงัคม และการบริหารงบประมาณรายจ่ายด้านสขุภาพ อตัราการวา่งงานอยา่ง
เป็นทางการสงูไมถ่ึงร้อยละ 1 แตผู่้ที่ท างานต ่ากวา่ระดบัความสามารถ (underemployment) ยงัมีมาก คนจนมากกวา่ร้อยละ 
80 อาศยัอยูใ่นชนบท โดยกระจกุตวัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 40) และภาคเหนือ (ร้อยละ 20) นอกจากนัน้ การ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพฒันาสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึง่ได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งเป็นประเด็นทีท้่า
ทายมากเป็นพิเศษ 

 

10. สิ่งแวดล้อม ถึงแม้ประเทศไทยจะมคีวามก้าวหน้าในการด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษที่
เก่ียวข้องกบัความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม แต่ประเทศไทยยงัเผชิญความท้าทายที่ส าคญัอกีหลายประการ รวมถึงปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม มลภาวะ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ10 

อทุกภยัครัง้ใหญ่เมื่อพ.ศ. 2554 เป็นเคร่ืองเตือนใจอยา่งดถีึงผลพวงตอ่สงัคมและเศรษฐกิจเนื่องจากความท้าทายเหลา่นี ้
รัฐบาลตระหนกัวา่ต้องมุง่มัน่ด าเนินการตอ่ไปเพื่อสร้างเศรษฐกิจทีม่ีความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อมและเป็นเศรษฐกิจที่ใช้
คาร์บอนต า่ นอกจากมุง่แก้ไขความท้าทายด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นปัญหาหลกัแล้ว รัฐบาลยงัด าเนินการในประเด็นตา่งๆที่
จ าเป็นและครอบคลมุหลายมิตเิพื่อสร้างเศรษฐกิจสเีขยีว ได้แก ่ พลงังานทดแทน ประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากร การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน การจดัการน า้เสยีและสขุาภิบาล การคุ้มครองระบบนิเวศ และการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือภยัธรรมชาต ิ

 
11. ธรรมาภบิาล ประเทศไทยมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีเข้มแขง็ สง่ผลให้เกิดการพฒันาเป็นรูปธรรม อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลได้
ระบไุว้ในแผนพฒันาวา่ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกบัธรรมาภิบาลเป็นสาเหตแุหง่ความเหลือ่มล า้ทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ความท้าทายด้านธรรมาภิบาลรวมถึง (1) ความไมม่ีเสถียรภาพทางการเมือง (2) การมีสว่นร่วมของสาธารณะในการตดัสนิใจ
เชิงนโยบายต า่ (3) ปัญหาทจุริตคอรัปชัน่ และ (4) หลกันิติธรรมออ่นแอ11 รัฐบาลถือวา่การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเป็น
องค์ประกอบส าคญัของนโยบายสง่เสริมขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตแบบองค์รวมที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  
การใช้ทรัพยากรสาธารณะจะมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้หากมีการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและจลุภาคอยา่ง
เหมาะสม มีการปรับปรุงระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ เสริมสร้างกรอบกฎหมายและกฎระเบยีบวา่ด้วยการร่วมลงทนุระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชน มีความก้าวหน้าในการปราบปรามทจุริตคอรัปชัน่ และเสริมสร้างระบบยตุิธรรมและหลกันิติธรรมให้
เข้มแขง็ 

  

12. ความร่วมมือและการบูรณาการระดับภมิูภาค ประเทศไทยมบีทบาทที่ส าคญัยิง่ตอ่ความร่วมมือในภมูิภาค โดยมี
สว่นท าให้การบรูณาการของอาเซียนมีความใกล้ชิดกนัยิ่งขึน้ด้วยการเช่ือมโยงประเทศใน GMS เข้ากบัเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle) และกระชบัความร่วมมือระหวา่งภมูิภาคกบั
เอเชียใต้ภายใต้ความริเร่ิมแหง่อา่วเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 

                                                   
10 การประเมินสิง่แวดล้อม; การประเมินรายสาขา: ทรัพยากรน า้ (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
11 การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจดัการความเสี่ยง (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
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Initiative on Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)12 ตลาดสง่ออกของไทยคาดวา่จะปรับเปลีย่นไปเน้น
ตลาดในเอเชียตะวนัออก อาเซยีน และเศรษฐกิจที่มกีารเติบโตสงูในภมูิภาคอื่นๆ มากขึน้ ซึง่สะท้อนแบบแผนท่ีเปลีย่นไปของ
การค้าระหวา่งประเทศ13 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนจะเป็นทัง้โอกาสทางการค้า การลงทนุ และแหลง่ทรัพยากรทีส่ าคญัของ
ประเทศไทย นอกจากนัน้ พฒันาการในเมียนมาร์ได้สง่แรงหนนุให้แก่การกระชบัความร่วมมือและการบรูณาการในภมูิภาค 
โดยรวมแล้ว การเช่ือมโยงที่ดีขึน้ในภมูิภาคได้หยิบยื่นโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  ให้แก่ประเทศไทย  รวมทัง้จงัหวดัตามแนว
ชายแดนด้วย อยา่งไรก็ดี รัฐบาลตระหนกัวา่การรวมตวักนัจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกระแสโลกาภิวตัน์โดยทัว่ไป
ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งพฒันาประสทิธิภาพการผลติและขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้สงูขึน้ 
 

ค. จุดเด่นของยทุธศาสตร์ระดบัประเทศฉบับที่แล้วของ ADB  

13. ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับที่แล้ว ภายใต้ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ 
พ.ศ. 2550–2554 ADB ให้การสนบัสนนุ (1) การคมนาคมขนสง่ โดยเน้นท่ีการคนาคมขนสง่หลากหลายรูปแบบ เพื่อปรับปรุง
ความเช่ือมโยง (2) ภาคการเงินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาตลาดทนุ (3) การสง่เสริมสิง่แวดล้อมผา่นการเพิ่มประสทิธิภาพ
พลงังาน การพฒันาพลงังานทดแทน และการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ (4) การพฒันาภาคเอกชนโดยมุง่เป้าไปท่ีการพฒันา
กรอบกฎหมายและนโยบายการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน และ (5) ความร่วมมือและการบรูณาการระดบั
ภมูิภาค14 โดยหลกัๆ แล้ว ADB ให้การสนบัสนนุผา่นความช่วยเหลอืทางวิชาการเพื่อแลกเปลีย่นองค์ความรู้ การสร้างขีด
ความสามารถและการให้กู้แก่โครงการที่มคีวามส าคญัเชิงยทุธศาสตร์ ADB ได้จดัหาเงินกู้ให้แก่โครงการคมนาคมขนสง่ของ
ไทยเมื่อพ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้ เชิงนโยบาย (policy-based loan) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทนุไทยเมือ่
พ.ศ. 255315  เพื่อรับมือกบัวกิฤตการณ์การเงินโลก ทัง้นีต้ัง้แตพ่.ศ. 2551 เป็นต้นมา ADB ได้เพิ่มโครงการท่ีด าเนินการกบั
ภาคเอกชนในประเทศไทยโดยเน้นท่ีโครงการพลงังานสะอาด ปัจจบุนัการด าเนินการลกัษณะดงักลา่วจดัเป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ประเทศไทยและท าให้สามารถระดมเงินทนุจากแหลง่ทนุตา่งๆ ได้หลากหลายมากขึน้เพื่อ
สนบัสนนุการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐ16  

 

                                                   
12 ความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูภิาค (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
13 การประเมินภาคเอกชน (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
14  ADB. 2007. Country Partnership Strategy: Thailand, 2007–2011. Manila. 
15  ADB. 2009. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the 

Kingdom of Thailand for the Greater Mekong Subregion Highway Expansion Project. Manila ($77.1 million); ADB. 2010. Report and 
Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the Kingdom of Thailand for 
the Capital Market Development Program. Manila ($300 million). 

16  ภายใต้ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ พ.ศ. 2550–2554 การให้กู้แก่โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐบาลของ ADB จ านวนเงิน 374 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐได้กระตุ้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนให้กู้ ร่วมทัง้สิน้ 1.13 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทัง้จากกองทนุพฒันาพลงังานสะอาด (Clean Technology 
Fund) ซึง่ ADB เป็นผู้บริหารด้วย 
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14. การประเมินผลงานและบทเรียน17 ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ พ.ศ. 2550–2554 ได้รับการ
ประเมินวา่ ประสบความส าเร็จ ดงัที่ได้มีการตรวจสอบความถกูต้องโดยส านกัประเมินผลอิสระของ ADB (ADB Independent 
Evaluation Department) โครงการความช่วยเหลอืทัง้หลายเป็นไปตามความต้องการของประเทศไทย ADB ช่วยให้ค าปรึกษา
ในประเด็นเชิงนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัตลาดทนุและการคมนาคมขนสง่ นอกจากนี ้ ADB ยงัตอบสนองตอ่วิกฤตการณ์ส าคญัๆ 
เช่น วกิฤตการณ์การเงินโลกและอทุกภยัครัง้ใหญ่เมื่อพ.ศ. 2554 โดยให้การสนบัสนนุทัง้ทางการเงินและองค์ความรู้ การลงทนุ
ของภาคเอกชนของ ADB ได้ชว่ยสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมพลงังานแสงอาทิตย์ซึง่เพิง่เร่ิมต้นในประเทศไทย โดยรวม
แล้ว ปฏิบตัิการของ ADB ในประเทศไทยเป็นตวัเร่งการพฒันาและมีประสทิธิภาพคุ้มคา่ในการสง่เสริมการปฏิรูปภาครัฐและใช้
ประโยชน์จากการลงทนุภาคเอกชน บทเรียนส าคญัของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ พ.ศ. 
2550–2554 รวมถงึ  (1) ประสทิธิภาพการให้ค าปรึกษาเชิงนโยบายของ ADB และขยายการให้ความชว่ยเหลอืรูปแบบตา่งๆ 
ในโครงการที่ไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐบาล (2) ความจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองตอ่ความต้องการการบริการความรู้จาก ADB 
ที่มีอยา่งตอ่เนื่องให้มีประสทิธิภาพ (3) ความจ าเป็นท่ีจะต้องน าการปฏิบตัิการภาครัฐและภาคเอกชนของ ADB มาพฒันา
ร่วมกนัให้เตม็ที่มากขึน้ และ (4) ความจ าเป็นที่จะต้องมคีวามยืดหยุน่และพร้อมทีจ่ะตอบสนองตอ่ล าดบัความส าคญัในการ
พฒันาที่เปลีย่นไปของประเทศไทย 
 

2. ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

ก.ยุทธศาสตร์ระดับประเทศของรัฐบาลไทย 

15. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  เน้นการเติบโตแบบองค์รวม ความเทา่เทียมกนั
ในภาคตา่งๆ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การพฒันาภาคเอกชน การสร้างความเช่ือมโยงด้านการขนสง่และพลงังาน ความ
ร่วมมือในภมูิภาค การพฒันาที่ยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม และธรรมาภิบาลท่ีดี18 ล าดบัความส าคญัดงักลา่วสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ของ ADB19 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 มุง่เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตในทิศทางใหมโ่ดยอาศยัการเพิ่มผลติภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนั เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่
อาศยัฐานความรู้ รัฐบาลไทยได้จดัท ายทุธศาสตร์ประเทศ20 (Thailand’s Strategy: A Road Map for Real Opportunities) 
เมื่อพ.ศ 2555 เพื่อเป็นฐานในการด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 โดยมุง่ (1) พฒันา
เศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้าและเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การประกอบธุรกิจ
มากขึน้ ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐและระบบโลจิสติกส์ พฒันาอตุสาหกรรมที่มมีลูคา่เพิ่มสงูขึน้ และสง่เสริมการค้า
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (2) สนบัสนนุการเติบโตแบบองค์รวมเพื่อลดความเหลือ่มล า้ด้วยการสร้างโอกาสการจ้าง

                                                   
17  Independent Evaluation Department. 2013. Validation Report: Thailand Country Partnership Strategy, 2007–2011 Final Review Validation. 

Manila: ADB; ADB. 2012. Thailand Country Partnership Strategy (2007–2011): Final Review. Manila. 
18  รัฐบาลไทย, ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ 2554. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่ 11 พ.ศ. 2555-

2559. กรุงเทพฯ 
19 ADB. 2008. Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008–2020. Manila. 
20 รัฐบาลไทย, ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ 2555. Thailand’s Strategy: A Road Map for Real Opportunities. 
กรุงเทพฯ (คณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
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งานผา่นบริการของรัฐ การสร้างมาตรฐานแรงงานท่ีดีขึน้ และปรับปรุงระบบสวสัดิการสงัคม (3) สง่เสริมการเติบโตทีเ่ป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อมด้วยการเพิ่มประสทิธิภาพพลงังาน สนบัสนนุพลงังานสะอาด และเพิม่พืน้ท่ีป่า และ (4) สง่เสริมธรรมาภิบาลท่ีดี
ด้วยการปรับปรุงระบบบริหารจดัการภาครัฐและปฏิรูปกฎหมาย ออกมาตรการปราบปรามการทจุริตและสง่เสริมเสถียรภาพใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แผนดงักลา่วยงัมองประเทศไทยในฐานะศนูย์กลางที่มีความส าคญัเชิงยทุธศาสตร์เพื่อเช่ือมโยง
อาเซยีนกบัประเทศตา่งๆ ในเอเชียใต้ด้วย 
 

ข. ยุทธศาสตร์ระดับประเทศของ ADB  

16. กรอบยุทธศาสตร์ ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ พ.ศ. 2556–2559 สอดคล้องกบักรอบการพฒันา
ระยะกลางและเป้าหมายระยะยาวของประเทศไทย โดยเน้นไปท่ีประเด็นความท้าทายที่ส าคญัในการพฒันาประเทศไทย 
รวมทัง้การเพิม่ผลติภาพและขีดความสามารถในการแขง่ขนั ความเทา่เทยีมระหวา่งภาคตา่งๆ การเติบโตแบบองค์รวม การ
พฒันาที่ยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม และความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูิภาค ADB ได้น าแนวคิด “ไฟแนนซ์++” มาปรับใช้ 
โดยให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในลกัษณะที่ยืดหยุน่ ช่วยจดัหาแหลง่เงินทนุจากทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้หลากหลายมากขึน้ รวมทัง้ยงัจะน าเสนอแนวทางทีม่ีนวตักรรมและองค์ความรู้เพื่อเร่งรัดการพฒันาให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศฉบบันีม้ีเป้าหมายเพื่อชว่ยให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัได้แบบ
องค์รวม รวดเร็ว และยัง่ยืน อนัจะน าไปสูก่ารลดความเหลือ่มล า้และยกฐานะประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สงูขึน้ 
ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นดงักลา่วเน้นความร่วมมือสามด้าน ได้แก่ (1) การพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรม (2) การสนบัสนนุการ
พฒันาภาคเอกชน และ (3) การอ านวยความสะดวกแก่ความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูภิาค โดยผา่นแผนงานความ
ริเร่ิม 4 ด้าน ได้แก ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาภาคการเงิน การพฒันาทีย่ัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม และความร่วมมือ
และการบรูณาการระดบัภมูิภาค นอกจากนี ้ ยงัจะผนวกการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ธรรมาภิบาลที่ดี และความเทา่เทียมทาง
เพศเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตักิารและกิจกรรมทัง้ปวงของ ADB    
  

17. องค์ความรู้ ความก้าวหน้า และนวัตกรรม การปฏิรูปนโยบายและการลงทนุโดยอาศยัองค์ความรู้ในการ
ขบัเคลือ่นมีความส าคญัยิ่งตอ่เป้าหมายของประเทศไทยในการปรับเปลีย่นโครงสร้างของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจทีอ่าศยั
ฐานความรู้และมีรายได้สงู21 ADB จะผนวกเอาองค์ความรู้และนวตักรรมเป็นสว่นหนึง่ของแผนงานทัง้ 4 ด้านตามยทุธศาสตร์
หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ (ยอ่หน้า16) โดยปรับความชว่ยเหลอืทางวิชาการและการท างานของบคุลากรให้สอดคล้อง
กบัเป้าหมายดงักลา่ว นอกจากนี ้  ADB ยงัจะมองหาโอกาสแลกเปลีย่นความรู้และสง่เสริมความร่วมมือ ตลอดจนจดัท าแผน
เพื่อเปิดเวทีแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งกนัของประเทศที่มีรายได้ปานกลางในภมูิภาค การลงทนุของภาคเอกชนท่ี ADB 
สนบัสนนุจะใช้แนวทางทีม่ีนวตักรรมและองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและสามารถที่จะน าไปปฏิบตัิในท่ีอื่นได้ ADB จะ
เสริมสร้างระบบบริหารจดัการและประสานงานด้านองค์ความรู้และบริการ โดยมีแนวทางการท างานเป็นภาคกีบัภาคเอกชน 
สถาบนัคลงัสมอง สถาบนัการศกึษา ภาคประชาสงัคม และหุ้นสว่นการพฒันาอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้งานด้านองค์
ความรู้ 
 

                                                   
21 แผนปฏิบตักิารด้านองค์ความรู้ระดบัประเทศ (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
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18. การพัฒนาภาคเอกชน ADB จะสง่เสริมการพฒันาภาคเอกชนโดย  
(1) ให้ความชว่ยเหลอืในรูปของการให้ค าปรึกษาและการวเิคราะห์ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรตอ่การประกอบธุรกิจมากขึน้ (2) ช่วยเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการระบ ุ
พฒันา และให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการร่วมลงทนุที่เหมาะสม22 และ (3) ให้ความชว่ยเปลอืผา่นการปฏิบตัิการกบั
ภาคเอกชนโดยการให้เงินสนบัสนนุโครงการภาคเอกชนที่มีผลกระทบด้านการพฒันาสงู ซึง่ในระยะแรกโครงการท่ีด าเนินการ
กบัภาคเอกชนของ ADB จะเน้นไปทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานและภาคการเงิน นอกจากนี ้ ยงัจะแสวงหาโอกาสช่วยเหลอืบริษัทไทยที่
ต้องการไปลงทนุในภมูิภาคด้วย ADB จะผนกึพลงัและกระชบัความร่วมมือระหวา่งโครงการท่ีด าเนินการกบัภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้แนบแนน่ยิ่งขึน้ เพื่อตอ่ยอดจากการให้กู้แก่โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐบาลในประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนั
ถือเป็นการให้กู้ ก้อนใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของส านกัปฏิบตัิการภาคเอกชน (Private Sector Operations 
Department) 
  

19. ความร่วมมือและการบูรณาการระดับภมิูภาค ADB จะด าเนนิการในลกัษณะสองแนวทางควบคูก่นัไปเพื่อชว่ยให้
ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทีต่ัง้ทางภมูิศาสตร์ซึง่มีความส าคญัทางยทุธศาสตร์และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้อยา่ง
เต็มที่ ด้านหนึง่ ADB จะด าเนินการร่วมกบัรัฐบาลเพื่อสนบัสนนุแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดบัอนภุมูิภาค โดยเน้น 
(1) สง่เสริมการบรูณาการเข้ากบัหว่งโซก่ารผลติ การกระจายสนิค้า และการบริการในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก (2) ลด
อปุสรรคทางการค้าและการลงทนุในภมูิภาค (3) ปรับปรุงความเช่ือมโยงด้านการขนสง่และพลงังาน (4) สง่เสริมการพฒันา
แนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจแบบองค์รวม (5) สง่เสริมการบรูณาการตลาดทนุ (6) เพิ่มผลติภาพและสร้างเสริมขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัของภาคเศรษฐกิจทีม่ีความส าคญัตอ่การเจริญเติบโตแบบองค์รวม (เช่น เกษตรกรรมและการทอ่งเที่ยว) และ (7) 
อ านวยความสะดวกตอ่การโยกย้ายถ่ินฐานของแรงงาน นอกจากนี ้ ADB จะชว่ยสง่เสริมความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบ้าน โดยระบกุลไกทางการค้า การลงทนุ และความร่วมมือทางการเงินข้ามพรมแดน  อีกด้านหนึง่ 
ADB จะด าเนินการเพื่อสนบัสนนุแผนของประเทศไทยทีต้่องการเพิ่มบทบาทในฐานะหุ้นสว่นการพฒันาด้วยการสง่เสริมและ
อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพฒันาของประเทศไทยภายในภมูิภาค  
 

20. ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูงและครอบคลุมหลายมิต ิการปฏิบตัิการและกิจกรรมของ ADB ในประเทศไทย
จะผนวกเอาประเด็นที่มีล าดบัความส าคญัสงูและครอบคลมุหลายมิติ 3 ประเด็นตอ่ไปนีเ้ข้าไว้ด้วย ได้แก่ (1) การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ โดยพจิารณาการพฒันาขดีความสามารถเป็นสว่นหนึง่ของแผนงานแตล่ะด้าน และศกึษาแนวทางใหม่ๆ  ที่มี
ภาคเอกชนเป็นแกนน าเพื่อพฒันาทกัษะและคณุภาพแรงงาน (2) ธรรมาภิบาลท่ีดี โดยสนบัสนนุการวางแผน การจดัซือ้จดัจ้าง 
และการบริหารการเงินที่มีประสทิธิภาพ ตลอดจนมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ตอ่การประกอบธรุกิจ ความโปร่งใสใ่นการตดัสนิใจรวมถึงการออกกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกบัการค้าการลงทนุ
ข้ามพรมแดน การบรูณาการทางการเงิน และโครงการเพื่อประโยชน์สว่นรวมในภมูิภาค (public goods) และ (3) ความเทา่

                                                   
22 ยทุธศาสตร์การร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐและเอกชนส าหรับประเทศไทยท่ีจดัท าขึน้โดย ADB สอดคล้องกบั ADB. 2555. Public–Private Partnership 

Operational Plan, 2012–2020. Manila. 
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เทียมทางเพศ โดยน าการวิเคราะห์ประเด็นเพศภาวะมาเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายและงานหลกัด้านองค์ความรู้ ทัง้ยงัจะ
สง่เสริมให้ผู้หญิงมีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เข้าถงึแหลง่ทนุ และมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจของท้องถ่ินมากขึน้ 

 

21. สาขาและพืน้ที่ที่เป็นจุดเน้น ADB ยงัคงเน้นการปฏิบตักิารในสาขาโครงสร้างพืน้ฐานตอ่ไปส าหรับโครงการท่ี
ด าเนินการกบัภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการคมนาคมขนสง่ การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ 
(ความเสีย่งจากอทุกภยั) และภาคการเงิน สว่นการปฏิบตัิการกบัภาคเอกชนนัน้ ADB จะแสวงหาโอกาสตามที่ระบไุว้ใน
ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศเพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (รวมถงึพลงังานสะอาด) และภาคการเงิน ความ
ช่วยเหลอืโดยตรงทีใ่ห้แก่ประเทศไทย (แผนงานระดบัชาต)ิ ของ ADB จะมุง่เป้าไปท่ีการสนบัสนนุรัฐบาลกลางเป็นหลกั (ยกเว้น
โครงการที่มเีป้าหมายเฉพาะเพื่อช่วยเหลอืชมุชนในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้) สว่นกิจกรรมความร่วมมือและการบรูณา
การระดบัภมูิภาคตามแผนงานความร่วมมือระดบัอนภุมูิภาคของประเทศไทยนัน้จะเน้นจงัหวดัยากจนที่ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดน
และระเบียงเศรษฐกิจ รวมถงึภาคตะวนัออกเฉียงเหนือด้วย ADB จะติดตามสถานการณ์ความขดัแย้งในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้และพร้อมจะให้ความช่วยเหลอืตามความเหมาะสมหากมกีารร้องขอจากรัฐบาล 

 

22. ข้อแตกต่างจากยทุธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับที่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกบัยทุธศาสตร์
หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศฉบบัท่ีแล้ว ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศฉบบั พ.ศ.2556–2559 สนบัสนนุและ
ปรับทา่ทีของ ADB ผา่นแนวคิด  “ไฟแนนซ์++” ซึง่เน้นการเป็นหุ้นสว่นความร่วมมือทีอ่าศยัองค์ความรู้และให้ความส าคญักบั
ขีดความสามารถของ ADB ในการชว่ยจดัหาแหลง่เงินทนุที่หลากหลายทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี ้ ยทุธศาสตร์
หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศฉบบัใหมย่งัให้ความส าคญักบัการเติบโตแบบองค์รวม และเพิ่มความส าคญัของความร่วมมือ
และการบรูณาการระดบัภมูิภาค โดยตระหนกัวา่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องวางยทุธศาสตร์อยา่งยืดหยุน่และจดัเตรียมแผนงานให้
พร้อมเพื่อตอบสนองและวิวฒันาการให้เข้ากบัล าดบัความส าคญัและความต้องการท่ีเปลีย่นไปของประเทศไทย 

 
3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ก. การจัดสรรทรัพยากรเบือ้งต้น  

23. การวางแผนทรัพยากรและกิจกรรมของ ADB ในประเทศไทยจะมคีวามยืดหยุน่ภายใต้แนวคิด “ไฟแนนซ์++” ADB มี
การจดัสรรทรัพยากรเบือ้งต้นภายใต้ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระหวา่งประเทศ (พ.ศ. 2556-2559) เพื่อให้กู้แก่รัฐบาลไทย
ในวงเงิน 404 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทนุปกติของ ADB ขณะที่รัฐบาลไทยยงัมิได้ยืนยนัแผนการกู้ เงินใดๆ ADB จะ
เดินหน้าให้ความช่วยเหลอืด้านองค์ความรู้และแลกเปลีย่นแนวคิดตอ่ไปเพื่อให้ข้อมลูความชว่ยเหลอืด้านเงินกู้ที่สามารถ
ด าเนินการได้ และทบทวนความคืบหน้าและกิจกรรมเป็นประจ าเพื่อให้สอดคล้องตรงกบัความต้องการและล าดบัความส าคญั
ของรัฐบาลไทย23 ADB คาดวา่จะสามารถจดัสรรวงเงินความช่วยเหลอืทางวชิาการได้ จ านวน 8.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐส าหรับปี
พ.ศ. 2556–2559 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการระดมความช่วยเหลอืแบบให้เปลา่จากภายนอกมาสมทบ ADB จะใช้ความพยายามในการ

                                                   
23 แผนงานส าหรับการปฎิบตักิารระดบัประเทศ (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
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ระดมทนุผา่นการให้กู้ ร่วมและแนวทางทีอ่าศยันวตักรรมและองค์ความรู้เป็นหลกั ทัง้ยงัจะใช้โครงการความริเร่ิมระดบัภมูิภาค
มาเสริมแผนงานระดบัประเทศด้วย สว่นเกณฑ์การปันสว่นต้นทนุและการเงินส าหรับประเทศไทยยงัคงไว้ตามเดิม24 
 

ข. ภาพรวมแผนงาน 

24. การสนับสนุน ทรัพยากรและรูปแบบการสนับสนุน การให้การสนบัสนนุ ทรัพยากรและรูปแบบการสนบัสนนุของ 
ADB จะสอดคล้องกบัความสนใจของรัฐบาลที่มีตอ่ความช านาญด้านใดด้านหนึง่ของ ADB เพื่อชว่ยกระตุ้นความรู้ ช่วยจดัหา
แหลง่ทนุภาคเอกชน หรือสง่เสริมความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูิภาค ADB มีผลติภณัฑ์และบริการรูปแบบตา่งๆ ที่
พร้อมจะให้ความชว่ยเหลอืแก่รัฐบาลและหนว่ยงานท่ีไมใ่ช่ภาครัฐ โดยออกแบบให้เหมาะสมกบัผู้ รับ เพื่อให้การสนบัสนนุที่ตรง
กบัความต้องการและล าดบัความส าคญัของประเทศไทย ซึง่รวมถึงการจดัหาเงินกู้ เป็นเงินสกลุท้องถ่ินและให้การสนบัสนนุทาง
การเงินรูปแบบอื่นๆ ที่มีนวตักรรมสงู ในการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ภายใต้ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันา
ระดบัประเทศนัน้ ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะยดึหลกั “ADB เป็นหนึง่เดยีว” และท างานร่วมกบัส านกัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
งานด้านองค์ความรู้ (อาทิ ส านกัการบรูณาการเศรษฐกิจภมูิภาค ส านกัวิจยัเศรษฐกิจ ส านกัพฒันาภมูิภาคและการพฒันาที่
ยัง่ยืน) ส านกับริหารจดัการเงิน ตลอดจนส านกังานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง และเครือขา่ยการให้ความรู้ซึง่กนัและกนัภายใน ADB 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการท่ีเปลีย่นไปของประเทศไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพและฉบัไว การยกระดบั
ความส าคญัและคณุภาพของงานท่ีเก่ียวกบัองค์ความรู้และการแลกเปลีย่นแนวความคดิตา่งๆ ภายใต้ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการ
พฒันาระดบัประเทศจะช่วยสง่เสริมให้เกิดความต้องการการสนบัสนนุทางการเงินจาก ADB ได้ นอกจากนี ้ความช่วยเหลอืทาง
วิชาการ ความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์กบัศนูย์รวมความรู้ระดบัชาติ ระดบัภมูิภาค และระดบัโลกตลอดจนเครือขา่ยตา่งๆ ยงัจะ
เป็นสว่นเสริมด้านความรู้ให้กบัทรัพยากรบคุคลของ ADB อีกด้วย     
 

25. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ADB จะเดินหน้าสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านขนสง่และโลจิสติกส์ระดบัประเทศ
และระดบัอนภุมูิภาคตอ่ไปเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพในการขนสง่สนิค้า บริการ และประชาชน โดยจะสนบัสนนุความรู้ด้านการ
บริหารระบบการขนสง่หลายรูปแบบเพื่อเช่ือมโยงทัง้ภายในประเทศและอนภุมูิภาค และปรับปรุงโครงสร้างตลอดจนบริการการ
รถไฟแหง่ประเทศไทยให้ทนัสมยั ADB จะสง่เสริมการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะรูปแบบการลงทนุเพื่อ
ขยายและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนบริการสาธารณะให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยจะให้
ความชว่ยเหลอืในด้าน  (1) การปฏิบตัิงานของหนว่ยงานท่ีดแูลโครงการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในหนว่ยงาน
กลางและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (2) การระบโุครงการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในสาขาทีม่ีศกัยภาพสงู เช่น 
คมนาคมขนสง่และสขุภาพ (3) การออกแบบเคร่ืองมือในการพฒันาโครงการ (4) การก าหนดมาตรการสนบัสนนุท่ีเหมาะสม
ของรัฐบาลและหน้าที่ในการบริหารความเสีย่งเพื่อสนบัสนนุการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน และ (5) การให้
ค าปรึกษาแก่โครงการน าร่องทีเ่ป็นการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับมาตรการสนบัสนนุทางการเงินแก่
โครงการระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชนนัน้ ADB จะก าหนดให้เหมาะสมกบัสาขาและโครงสร้างของธุรกรรมที่จะเกิดขึน้ตอ่ไป  
 

                                                   
24 เกณฑ์การปันสว่นต้นทนุของประเทศและงบรายจา่ยท่ีเข้าตามเกณฑ์ (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) เกณฑ์การปันสว่นต้นทนุท าให้ ADB 
จ่ายสมทบได้สงูสดุร้อยละ 65% ในกรณีท่ีเป็นเงินกู้  และร้อยละ 70 ในกรณีท่ีเป็นความช่วยเหลือทางวิชาการและความช่วยเหลือแบบให้เปลา่ 
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26. การพัฒนาภาคการเงนิ  ADB  จะสนบัสนนุการพฒันาภาคการเงินและตลาดทนุ โดยชว่ยด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ฉบบัใหมข่องประเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน  ฝึกอบรมทกัษะ สง่เสริมการออมแบบผกูพนัระยะ
ยาว และผลติภณัฑ์การเงินรูปแบบใหม่ๆ  เช่น การประกนัสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั และมีสว่นชว่ยเหลอืในการจดัท าแผนแมบ่ทการ
พฒันาตลาดทนุของรัฐบาล  ADB จะช่วยสง่เสริมให้ประชาชนกลุม่ตา่งๆ เข้าถงึแหลง่ทนุโดยสนบัสนนุการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การให้บริการการเงินที่ครอบคลมุของประเทศไทย และระบกุลไกที่เหมาะสมเพื่อลดชอ่งวา่งในการให้กู้ของสถาบนั
การเงินภาครัฐและเอกชนแกว่ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ADB จะส ารวจช่องทางและโอกาสเพื่อชว่ยให้โครงการตา่งๆ 
เข้าถงึแหลง่ทนุได้มากขึน้ รวมทัง้โครงการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และขนาดเลก็จ๋ิว โครงการพลงังานทดแทน และ
โครงการเพิ่มประสทิธิภาพพลงังาน และการพฒันาที่อยูอ่าศยัส าหรับผู้มีรายได้น้อย โดยผา่นชอ่งทางการให้กู้กบัภาคเอกชน
ของ ADB 
 

27. การพัฒนาที่ยั่งยนืด้านสิ่งแวดล้อม ADB จะสนบัสนนุวาระการพฒันาที่ยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจสี
เขียวของรัฐบาลโดย (1) ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจดัการความเสีย่งด้านอทุกภยัและการจดัการทรัพยากรน า้
แบบบรูณาการโดยชมุชน (2) จดัหาเงินกู้ให้แก่หนว่ยงานท่ีไมใ่ชภ่าครัฐบาลเพื่อลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนและโครงการ
เพิ่มประสทิธิภาพพลงังาน (3) จดัท าการศกึษาเร่ืองการพฒันาจงัหวดัสงขลาให้เป็นเมืองสเีขยีว  (4) เสริมสร้างการบริหาร
จดัการแนวพืน้ท่ีอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (5) จดัท าโครงการน าร่องเพื่อทดสอบเทคโนโลยีประหยดัพลงังานและ
ลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ และ (6) ช่วยแนะน าชอ่งทางการใช้ประโยชน์จากกองทนุเพื่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและกองทนุอื่นๆ  
 

28. ความร่วมมือและการบูรณาการระดับภมิูภาค ประเทศไทยและ ADB จะร่วมกนัสนบัสนนุแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคตอ่ไป รวมถงึ (1) อ านวยความสะดวกการเช่ือมโยงทางคมนาคมขนสง่และการค้าโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการขยายแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตกเข้าไปในเมยีนมาร์ ช่วยในการวางแผนพฒันาโครงขา่ยรถไฟอาเซยีน 
สนบัสนนุการจดัท าความตกลงด้านคมนาคมขนสง่กบัประเทศเพือ่นบ้านและให้น าระบบตรวจปลอ่ยร่วมกนั ณ จดุเดยีว หรือ 
Single Stop Customs Inspection มาใช้ตามจดุผา่นแดนที่ส าคญัใน GMS (2) อ านวยความสะดวกให้แก่หว่งโซก่ารผลติ/หว่ง
โซม่ลูคา่ข้ามพรมแดน (3) สนบัสนนุการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้าในภมูิภาค (4) สง่เสริมการพฒันาโครงการร่วมลงทนุระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชนระดบัภมูภิาค (5) สง่เสริมการบรูณาการตลาดทนุอาเซียน (6) สง่เสริมการทอ่งเที่ยวในภมูิภาค (7) 
อ านวยความสะดวกให้แก่อตุสาหกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารที่ขยายกิจการในภมูิภาค และ (8) ลดการแพร่
ระบาดของโรคติดตอ่ นอกจากนี ้ ADB จะร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องท ากิจกรรมตา่งๆ เพื่อขยายความร่วมมือใน
การพฒันาไปสูป่ระเทศเพื่อนบ้าน อนัเป็นการสง่เสริมความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูิภาคอีกทางหนึง่ด้วย ADB จะ
ท างานอยา่งใกล้ชิดกบัรัฐบาลของประเทศสมาชิกทกุประเทศในภมูิภาคเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านนี ้ 
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4.การบริหารผลการด าเนินงาน 

ก. การตดิตามผล  

29. กรอบผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศจะมีการปรับให้เป็นปัจจบุนัทกุปี และ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารความร่วมมือระหวา่ง ADB กบัรัฐบาลไทย (ภาคผนวก 1) จะมกีารใช้ระบบของประเทศไทย 
(country systems) เพื่อตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินการให้บรรลผุลลพัธ์ตามยทุธศาสตร์ดงักลา่ว จะมีการสง่คณะ
เจ้าหน้าที่ของ ADB มาทบทวนผลการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อติดตามผลลพัธ์การพฒันาตามที่ก าหนดไว้ โดยจะใช้กรอบผล
การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์นีใ้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและก าหนดแผนงานระดบัประเทศในอนาคต 
ADBจะพฒันาเคร่ืองมือในการตดิตามประสทิธิภาพและการน าเสนอองค์ความรู้และบริการตา่งๆ  
 

ข. ความเสี่ยง 

30. การด าเนินโครงการตา่งๆ ของ ADB ในประเทศไทยเผชิญความเสีย่งระดบัปานกลาง โครงการท่ีด าเนินการกบัภาครัฐ
จะได้รับการคดัเลอืกอยา่งรัดกมุ สว่นโครงการทีด่ าเนินการกบัภาคเอกชนก็อยูใ่นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มเีสถียรภาพ ระบบ
การบริหารราชการมีขีดความสามารถสงู ทัง้นีข้ึน้กบันโยบายเศรษฐกิจและสงัคมที่เหมาะสมและแนวปฏิบตัิที่ดีด้วย ADB จะ
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนัภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องและสง่เสริมความเป็นเจ้าของแผนงานยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการ
พฒันาระดบัประเทศของรัฐบาล โดยเน้นไปท่ีองค์ความรู้ การแลกเปลีย่นความคิดและความเป็นหุ้นสว่น25 นอกจากนัน้ การ
ปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐ การเสริมสร้างหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และการด าเนินการตามกรอบการร่วมลงทนุระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชนฉบบัใหมอ่ยา่งมีประสทิธิภาพมีความส าคญัมาก เนื่องจากรัฐบาลมแีผนจะเร่งรัดการลงทนุของภาครัฐ
และภาคเอกชน ความไมแ่นน่อนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภมูิภาคที่ด าเนินมาอยา่งตอ่เนื่องท าให้ประเทศไทยเผชิญ
ความเปราะบางระดบัหนึง่ ซึง่ต้องเฝ้าติดตามอยา่งใกล้ชิด ADB จะตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีความยดืหยุน่ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งดว่น รวมทัง้กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์เนื่องจากผลพวงของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาติด้วย 

                                                   
25

 การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง (ดไูด้จากลงิค์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก 2) 
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กรอบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ 

เป้าหมายการพฒันาประเทศa 
1. เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหวั (การเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขนั) 
2. ลดความยากจน ปรับปรุงการกระจายรายได้ และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ (การเติบโตแบบองค์รวม) 
3. ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม)  
4. บริการภาครัฐที่มีประสทิธิภาพและโปร่งใส (ธรรมาภิบาลที่ดี) 
5. ปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในอาเซียน (ความร่วมมือระดบัภมูิภาค) 
สาขาที่คัดเลือกแล้วส าหรับการสนับสนุนจาก ADB  

เป้าหมายภาครัฐ ผลลัพธ์ที่ ADB มีส่วนสนับสนุนและตวัชีว้ัด การด าเนินการด้านต่างๆ ของ ADB 

การจดัสรรทรัพยากร
เบือ้งต้นตามแผนงานและ

ประเดน็ที่มีล าดบั
ความส าคัญสูงของ ADBb 

การขนส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ยุทธศาสตร์พ.ศ. 2563 ประเดน็หลักที่ 1: โครงสร้างพืน้ฐาน) 

บริการขนสง่ที่มีประสทิธิภาพ 
สามารถแข่งขนัได้ เป็นธรรม
เสมอภาค 

บริการขนสง่และโลจิสติกส์ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้: 

ต้นทนุการขนส่งลดลงเฉลีย่ร้อยละ 10 (ตวัเลขฐานพ.ศ. 2555: ต้นทนุการ
ขนสง่ทางรถยนต์ 1.72 บาท/ตนั-กม.และต้นทนุการขนสง่ทางรถไฟ 0.93
บาท/ตนั-กม.) 

ปรับปรุงผลการด าเนินงานของระบบขนส่งทาง
รถไฟ, นโยบายการขนส่งทางรถยนต์, การร่วม
ลงทนุระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน,และ
ความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมในภาคขนสง่
ภายในประเทศและภมูิภาค 

ความช่วยเหลอืทางวิชาการ 
วงเงิน 700,000 ดอลลาร์
สหรัฐหรือร้อยละ 9 ของ
วงเงินท่ีไม่ใช่การให้กู้ภายใต้ 
CPS  
การพฒันาภาคเอกชน = 
ร้อยละ 60  
สิง่แวดล้อม = ร้อยละ 10 
ความร่วมมอืและการบรูณา
การระดบัภมูิภาค= ร้อยละ 
30  

การเงนิ (ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประเดน็หลักที่ 4: การพฒันาภาคการเงนิ) 

การเข้าถงึบริการการเงินได้
เท่าเทียมกนัมากขึน้  

ตลาดการเงินที่มีความ
หลากหลายและมีธรรมาภิ
บาลที่ดี 

เพิ่มการใช้บริการการเงินท่ีเหมาะสมโดยทัว่หน้า: 

จ านวนประชากรที่ไม่มีบญัชีธนาคารลดลงร้อยละ10 ภายในพ.ศ. 2560 
(ตวัเลขฐานพ.ศ.2555 เท่ากบัร้อยละ 26 ในจ านวนนีเ้ป็นผู้หญิงร้อยละ 
55)c 

เพิ่มจ านวนผู้อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญเป็นร้อยละ 60 ของก าลงัแรงงาน
ทัง้ประเทศภายในพ.ศ. 2563  
(ตวัเลขฐานพ.ศ. 2554 เท่ากบัร้อยละ 37)c 

นโยบายและยุทธศาสตร์ภาคการเงิน, การ
พฒันาระบบสถาบนัการเงินระดบัรากฐาน, 
สถาบนัการเงินระดับฐานรากนอกระบบ, 
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศยัและบริการ, ระบบ
บ าเหน็จบ านาญ (ซึง่ผนวกยทุธศาสตร์ด้าน
เพศภาวะเข้าสูน่โยบายและแผนงาน) 

ความช่วยเหลอืทางวิชาการ 
วงเงิน 3.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐหรือร้อยละ 43 ของ
วงเงินท่ีไม่ใช่การให้กู้ภายใต้ 
CPS  
การพฒันาภาคเอกชน= ร้อย
ละ 77  
GEN/EGM = ร้อยละ 83  
 

การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ (ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประเดน็หลักที่ 1: โครงสร้างพืน้ฐาน, ประเดน็หลักที่ 2: ส่ิงแวดล้อม) 

เสริมสร้างการจดัการบรรเทา
ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ 

ให้แข็งแกร่ง  

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากร
น า้ 

ลดจ านวนผู้ เสยีชีวิตและความเสยีหายจากอทุกภยั: 

จ านวนผู้ เสยีชีวิตจากอทุกภยัในแต่ละปีลดลงร้อยละ 33 ภายในพ.ศ. 2563 
(ตวัเลขฐานพ.ศ. 2543- 2553 เฉลีย่ 150 คนต่อปี) 

ความเสยีหายเฉลีย่จากอทุกภยัในแต่ปีลดลงร้อยละ 60 ภายในพ.ศ. 2563 
(ตวัเลขฐานพ.ศ. 2543- 2553 เฉลีย่ 6.5 พนัล้านบาทต่อปี) 

การป้องกนัอทุกภยั และการบริหารความเสีย่ง
จากอทุกภยั 

เป็นความช่วยเหลอืแบบให้
เปลา่เพื่อการลงทนุ จ านวน 1 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อย
ละ 13 ของวงเงินท่ีไม่ใช่การ
ให้กู้ภายใต้ CPS  
สิง่แวดล้อม = ร้อยละ 95 
GEN/EGM =ร้อยละ5  

พลังงาน (ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประเดน็หลักที่1: โครงสร้างพืน้ฐาน, ประเดน็หลักที่ 2: ส่ิงแวดล้อม) 

สง่เสริมการผลติและการใช้
พลงังานทดแทน 

เพิ่มประสทิธิภาพการใช้
พลงังาน 

ลดความเข้มข้นของการใช้พลงังานต่อ GDP และการปลอ่ย CO2 จากภาค
พลงังาน: 

อตัราสว่นการใช้พลงังานต่อ GDP ลดลงร้อยละ 7.5 ภายในพ.ศ. 2559 
(ตวัเลขฐานพ.ศ. 2555 เท่ากบั 18.8) 

การปลอ่ย CO2 ลดลงร้อยละ16 ภายในพ.ศ. 2559 (ตวัเลขฐานพ.ศ. 2554 
เท่ากบั 0.505 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไฟฟ้าหนึง่หน่วย 
(kg CO2/kWh) 

พลงังานทดแทน ปฏิบติัการภาคเอกชน 
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ADB = ธนาคารพฒันาเอเชีย, ASEAN = สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, CO2 = คาร์บอนไดออกไซด์, CPS = ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ, EGM = การผนวก
ประเด็นเพศภาวะเข้าสู่นโยบายและแผนงาน, ENV = สิง่แวดล้อม, GDP = ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ, GEN = เพศภาวะ, kg = กิโลกรัม, kWh = กิโลวตัต์-ชัว่โมง, PSD = การพฒันา
ภาคเอกชน, RCI = ความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูิภาค, TA = ความช่วยเหลอืทางวิชาการ 
a  รัฐบาลไทย. ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2555. Thailand’s Strategy: A Road Map for Real Opportunities. กรุงเทพฯ (คณะรัฐมนตรีให้ความ

เห็นชอบเมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 b มีการจดัสรรวงเงินทัง้สิน้ 2.725 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือร้อยละ 35 ของวงเงินทีไ่ม่ใช่การให้กู้ภายใต้ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ) เพื่อสนบัสนนุการร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน การให้บริการความรู้ และการปฏิรูปนโยบาย 

c  มีการแยกข้อมลูตามเพศ 
ที่มา: ธนาคารพฒันาเอเชีย 
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ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=THA-2013 
 
1. การวเิคราะห์เศรษฐกิจ (บทสรุป): รายงานการวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย (ประเทศไทย) 
2. การวเิคราะห์ความยากจน (บทสรุป)  
3. การวเิคราะห์ประเดน็เพศภาวะ (บทสรุป) 
4. การประเมินสิง่แวดล้อม (บทสรุป)  
5. การประเมินภาคเอกชน (บทสรุป) 
6. การประเมินรายสาขา (บทสรุป): คมนาคมขนสง่ 
7. การประเมินรายสาขา (บทสรุป): การเงิน 
8. การประเมินรายสาขา (บทสรุป): พลงังาน 
9. การประเมินรายสาขา (บทสรุป): ทรัพยากรน า้ 
10. การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง (บทสรุป)  
11. ดชันีชีว้ดัประเทศและโครงการ  
12. เกณฑ์การปันสว่นต้นทนุของประเทศและงบรายจา่ยท่ีเข้าตามเกณฑ์  
13. การจดัท ายทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ 
14. การประเมินผลยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศฉบบัพ.ศ. 2555-2559  
15. แผนงานส าหรับการปฏิบตักิารระดบัประเทศ  
16. การรับรองผลการประเมินผลยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศพ.ศ. 2555-2559 

เอกสารเพิ่มเตมิ 

17. แผนปฏิบตักิารด้านองค์ความรู้ระดบัประเทศ 
18. ความร่วมมือและการบรูณาการระดบัภมูภิาค 
19. กรอบยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ 

 




