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การพลิกโฉมภูมิทัศน์ 

ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันยังมีอยู่

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ

นั่นหมายถึง... ผู้คนจำานวน 1.24 พันล้านคน

เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว

เยาวชนและประชากรสูงวัย

7 ใน 10 ประเทศ

8% ในป ี2016 

18% ในป ี2050
คาดว่าจะสูงถึง

สัดส่วนประชากรในเมืองของเอเชียแปซิฟิก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บางประเทศมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่บางประเทศมีประชากรเด็กและเยาวชน
จ�านวนมาก ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย

ที่ถูกประเมิณว่ามีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
สูงที่สุดในโลก คือ ประเทศสมาชิกที่ก�าลัง 
พัฒนาของเอดีบี (บังกลาเทศ กัมพูชา
ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะโซโลมอน ติมอร์เลสเต
ตองกา และวานูอาตู) 

สามารถเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้น
แต่จะส่งผลกระทบต่องานในอนาคต

1 ใน 3 ของประชากร
ด�ารงชีพด้วยรายได้ไม่ถึง
US$3.20 ต่อวัน

1950s

20%

2018

48%

2030

55%

54% ของ
ประชากร
มีอายุตำ่ากว่า
30 ป ี

ศูนย์กลางเศรษฐกิจกำาลังเปลี่ยน โครงสร้างพื้นฐานยังมีความจำาเป็น

ปี 2000
GDP รวมของโลก
(มูลค่าปัจจุบัน)
US$33.6
ล้านล้าน

ปี 2016
GDP รวมของโลก
(มูลค่าปัจจุบัน)
US$75.8
ล้านล้าน

25% 33%

ระหว่างปี 2016-2030 
เพื่อปิดช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว
ที่สุดในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา 

มีความต้องการเม็ดเงินปีละ US$1.7 ล้านล้าน

อาศัยอยู่ใน
เอเชีย
แปซิฟิก

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลด
ความยากจนและท�าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วง 50 ปี 
ที่ผ่านมา แต่วาระการพัฒนายังไม่สิ้นสุด ยุทธศาสตร์ 2030 
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานของเอดีบีให้สามารถตอบ
สนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งของภูมิภาค
จนถึงปี 2030

ทำาไมเอดีบีจึงออก 
ยุทธศาสตร์ใหม่



วิสัยทัศน์ของเอดีบี คือ บรรลุเป้าหมายให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเจริญ
รุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความ
ยั่งยืน ขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งหน้าพยายามขจัดความยากไร้ต่อไป

เอดีบียังคงให้ความส�าคัญกับประเทศยากจนและอ่อนไหวที่สุดในภูมิภาคเป็นอันดับแรก

เอดีบียังคงมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในฐานะเป็นหน่ึงในสาขาท่ีมีความส�าคัญ
อย่างมากต่อไป พร้อมกันกับที่จะขยายการด�าเนินงานในบางสาขา เช่น การศึกษา สุขภาพ 
และการคุ้มครองทางสังคม

วิสัยทัศน์ 2030 ของเอดีบี

คุณค่าที่มากกว่าของเอดีบี
เอดีบีสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผ่าน

 

ความเจริญรุ่งเรือง 

การพัฒนาอย่างทั่วถึง 
ความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
และความยั่งยืน 

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

องค์ความรู้ 
เน้นองค์ความรู้ที่มีค่าในทาง 
ปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไข 
ในแต่ละท้องถิ่น ถอดบทเรียน 
และน�าแนวปฏิบัติที่ดีไปขยายผล

การเงิน 
สามารถจัดหาเงินทุนจาก 
แหล่งทุนของตนเองและ 
ระดมทุนจากแหล่งอื่นด้วย

การเป็นหุ้นส่วน 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนว
ความคิดและประสานความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียที่หลากหลาย



ประเทศที่มีสถานการณ์ 
เปราะบางและได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้ง

ประเทศที่มีรายได้ตำ่าและ
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ระดับตำ่า

รัฐหมู่เกาะขนาดเล็กที่กำาลัง
พัฒนา

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ระดับสูง

เอดีบีจะใช้แนวทางที่แตกต่างกันส�าหรับกลุ่มประเทศต่อไปนี้:

ใช้แนวทางที่คำานึงถึงความ
ต้องการของแต่ละประเทศ
เป็นหลักในการดำาเนินงาน 

จัดหาวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับความต้องการและความ
ท้าทายในการพัฒนาของแต่ละ
ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา
โดยเฉพาะ

• การพัฒนาสถาบันและการปฏิรูประบบธรรมาภิบาล 

• โครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคมที่จ�าเป็น 

• การช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

• ความพยายามเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การแก้ไขสาเหตุของ 

  ความขัดแย้ง และการส่งเสริมความปรองดองและการ 

  บูรณะฟื้นฟูประเทศ

• โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการ 

  พัฒนาอย่างทั่วถึง 

• บริการทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคม 

• การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

• การปรับโครงสร้างและการปฏิรูปภาครัฐ 

• การพัฒนาภาคเอกชนและการระดมทรัพยากร 

  ภายในประเทศ

• การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยั่งยืน 

  ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

• ความเชื่อมโยงและการเข้าถึง 

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน 

• ความพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและส่งเสริม 

  การเจริญเติบโตโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้น�า

• การเข้าถึงตลาดทุน 

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและพัฒนาโครงการ 

  ตัวอย่าง 

• การปฏิบัติการภาคเอกชน 

• โครงการที่เป็นประโยชน์ทั่วทั้งภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

  ภูมิอากาศ การพัฒนาเมือง ความร่วมมือและบูรณาการระดับ 

  ภูมิภาค และประชากรสูงวัย

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

ด�าเนินการเชิงรุกเพื่อแสวงหาหนทาง 
น�าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการ
ด�าเนินงานด้านต่างๆ และสนับสนุน
การสร้างขีดความสามารถของ
ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา

นำาเสนอวิธีแก้ปัญหาแบบ
บูรณาการ 

ผสมผสานความช�านาญหลากหลาย
สาขาและประเด็นเข้าด้วยกัน ผ่าน
การด�าเนินโครงการแบบผสมผสาน
ทั้งโครงการที่ด�าเนินการกับภาครัฐ
และภาคเอกชน

หลักชี้นำาในการดำาเนินงานของเอดีบีี

เอดีบีตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ 
ประเทศสมาชิกอย่างไร

ในบรรดากลุ่มประเทศเหล่าน้ี เอดีบีจะให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือพ้ืนท่ีล้าหลัง 
หรือมีการกระจุกตัวของความยากจนและความเปราะบางเป็นอันดับแรก



เอดีบีจะมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 7 ด้านที่มีความส�าคัญสูง ได้แก่:

แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความไม่
เท่าเทียมที่ยังมีอยู่ 
การพัฒนามนุษย์ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
งานที่มีคุณภาพ การศึกษา การฝึกอบรมสุขภาพ
ที่ดีขึ้น และการคุ้มครองทางสังคม

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ-
อากาศ เสริมสร้างความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า แนวทาง
ที่ช่วยให้มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และความเชื่อมโยงกันระหว่างความ
มั่นคงด้านอาหาร น�้า และพลังงาน

ส่งเสริมการพัฒนาชนบทและความมั่นคง 
ด้านอาหาร 
การเชื่อมโยงตลาดและการเชื่อมห่วงโซ่มูลค่า
สินค้าเกษตร การเพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร
และความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารปลอดภัย

เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง 
และเพิ่มขีดความสามารถสถาบัน 
การปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ 
และความยั่งยืนทางการเงิน การให้บริการ  
ขีดความสามารถและมาตรฐาน

 ส่งเสริมความร่วมมือและบูรณาการระดับ
ภูมิภาค 
ความเชื่อมโยงและความสามารถในการแข่งขัน
โครงการที่เป็นประโยชน์ทั่วทั้งภูมิภาค ความร่วม
มอืในภาคการเงนิ ความคดิรเิริม่ระดบัอนภูุมภิาค

ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าเรื่อง 
ความเท่าเทียมทางเพศ 
การสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ 
มากขึ้น การช่วยให้ผู้หญิงมีพลังทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มขึ้น ความเท่าเทียมทางเพศในการพัฒนา
มนุษย์ การตัดสินใจและภาวะผู้น�า การช่วยให้ 
ผู้หญิงมีเวลาเป็นของตัวเอง และการเสริมสร้าง
ให้ผู้หญิงพร้อมรับเหตุวิกฤติทั้งหลาย

ทำาให้เมืองน่าอยู่มากขึ้น 
วิธีแก้ปัญหาแบบบูรณาการ การจัดหาทุน
สนับสนุนเมืองการวางผังเมืองอย่างมี 
ส่วนร่วมและครอบคลุมทุกภาคส่วน การสร้าง
ความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติ

เอดีบีมุ่งเน้นการดำาเนินการในด้านใด

อย่างน้อย 75% ของการด�าเนินการของเอดีบีตามแผนที่วางไว้  
(รวมโครงการทั้งที่ด�าเนินการกับภาครัฐและมิได้ด�าเนินการกับภาครัฐ ถัวเฉลี่ยคราวละ 3 ปี)  
จะเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในปี 2030

อย่างน้อย 75% ของการด�าเนินการของเอดีบีตามแผนที่วางไว้ (รวมโครงการทั้งที่
ด�าเนินการกับภาครัฐและมิได้ด�าเนินการกับภาครัฐ ถัวเฉลี่ยคราวละ 3 ปี) จะเป็นโครงการ
ที่สนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายในปี 2030 เอดีบีจะจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการเพื่อสภาพภูมิอากาศจากแหล่งทุน
ของเอดีบีเอง จำานวน 80 พันล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี 2019-2030

เป้าหมายบางประการ. . .



นอกจากนี้ เอดีบียังมุ่งเน้น:

• น�าผลกระทบทางการพัฒนามาเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ    
  ที่ด�าเนินการกับภาคเอกชน 
• มั่นใจว่ามีความสามารถในการท�าก�าไรและความยั่งยืนเชิงพาณิชย์ 
• ขยายตลาดและเปิดตลาดใหม่ๆ รวมทั้งตลาดชายขอบ

ขยายโครงการที่ดำาเนินการกับภาคเอกชน

เป็นตัวเร่งและช่วยระดมทรัพยากรการเงิน

เสริมสร้างบริการด้านองค์ความรู้

• กระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วน ทั้งสถาบันพหุภาคี ทวิภาคี  
  และภาคเอกชน 
• แสวงหาเงินทุนจากแหล่งทุนเชิงพาณิชย์และแหล่งทุนที่มีเงื่อนไข 
  ผ่อนปรน 
• ใช้การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ปรับปรุงสภาพ 
  แวดล้อมทางธุรกิจในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา และส่งเสริม 
  การระดมทรัพยากรจากภายในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาเอง

• สร้างบทบาทเอดีบีให้เข้มแข็งขึ้นในฐานะผู้จัดหาองค์ความรู้ 
• ท�างานใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาในการจัดท�า  
  ผลิตภัณฑ์ และบริการทางความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
• ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และการแบ่งปันความรู้ให้ทั่ว 
  ทั้งองค์กรและภูมิภาค

เป้าหมาย 
บางประการ. . .

เอดีบีจะขยายโครงการที่ด�าเนินการกับภาคเอกชน
ให้มีสัดส่วนเท่ากับหนึ่งในสามของจำานวนโครงการ
ทั้งหมดของเอดีบี ภายในปี 2024



เอดีบีจะแข็งแกร่งขึ้น ดีขึ้น และดำาเนินงานเร็วขึ้นได้อย่างไร

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2030 เอดีบีจะ 

• พัฒนาแผนปฏิบัติการส�าหรับการด�าเนินงานทั้ง 7 ด้านที่มีความส�าคัญสูง 

• ใช้ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศเป็นแนวทางในการจัดล�าดับความส�าคัญ 

  ของการปฏิบัติงานในระดับประเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

• สร้างกระบวนการจัดท�าแผนงานโครงการและกรอบงบประมาณที่เข้มแข็ง ตลอดจนปรับ 

  แผนงานรายปีและทรัพยากรให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการด�าเนินงานที่มี 

  ความส�าคัญสูงมากขึ้น 

• จัดท�ากรอบวัดผลการด�าเนินงานของธนาคารขึ้นใหม่ 

• ยังคงรายงานผลประกอบการรายปีโดยใช้กรอบวัดผลการด�าเนินงานของธนาคาร

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 2030

เอดีบีก�าหนดให้ “One ADB” เป็นแนวทางในการน�าองค์ความรู้ 
ความช�านาญจากทั่วทั้งองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 2030  
ให้เกิดผลลัพธ์ชัดเจน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่  www.adb.org/strategy2030 

เอดีบีตั้งเป้าจะเพิ่มยอดการให้กู้ร่วมระยะยาวอย่างมากภายในปี 2030 
โดยทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐของการด�าเนินโครงการภาคเอกชนจะถูกสมทบ
ด้วยเงินทุนซึ่งเป็นการให้กู้ร่วมระยะยาวจ�านวน 2.5 เหรียญสหรัฐ

• ดูแลฐานเงินทุนให้มีเสถียรภาพมั่นคง 
• เพิ่มพูนความสามารถทรัพยากรบุคคล 
• ท�างานผ่านส�านักงานผู้แทนเอดีบีประจ�า 
  ประเทศอย่างแข็งขัน 
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออยู่เสมอ 
• ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้ทันสมัยและ 
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
• ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วคุ้มค่า 
• ใช้ระบบของประเทศให้มากขึ้น 
• กระชับความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม

เพื่อให้การด�าเนินงานแข็งแกร่งขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น เอดีบีจะ
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ยุทธศาสตร์ 2030 
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเอเชียแปซิฟิกให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนา 
อย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน  

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดความยากจนและท�าให้เศรษฐกิจเจริญ 
เติบโตในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) เป็นหุ้นส่วนที่ส�าคัญในการพลิกโฉม 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ภูมิภาคนี้ต่อไปในการพัฒนาระยะข้างหน้า 
ยุทธศาสตร์ 2030 ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานของเอดีบีให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2030 เอดีบี 
ขยายวิสัยทัศน์เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเอเชียแปซิฟิกให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนา 
อย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน  ในขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งหน้าพยายาม 
ขจัดความยากไร้ต่อไป

เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับ 
ความเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งหน้าพยายามขจัดความยากไร้ต่อไป เอดีบี 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศเป็นประเทศที่อยู่ใน 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เครื่องมือส�าคัญที่ ADB ใช้ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา  
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านนโยบาย การให้เงินกู้ การเข้าร่วมทุนในโครงการ การค�้า 
ประกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการ
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