ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่ วนการพัฒนาระดับประเทศระหว่ างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย

ตุลาคม 2556

ประเทศไทย
พ.ศ. 2556–2559

การเทียบสกุลเงิน
(ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
หน่วยสกุลเงิน
1 บาท
1 ดอลลาร์ สหรัฐ

–
=
=

บาท
0.032 ดอลลาร์ สหรัฐ
31.28 บาท

อักษรย่ อ
ADB
ASEAN

–
–

CPS
GDP
GMS

–
–
–

MDG
PPP
RCI

–
–
–

SMEs
TA

–
–

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asian Nations)
ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ (country partnership strategy)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross domestic product)
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (Greater
Mekong Subregion)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal)
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (public–private partnership)
ความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค (regional cooperation and
integration)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium-sized enterprises)
ความช่วยเหลือทางวิชาการ (technical assistance)
หมายเหตุ

(i)

ปี บประมาณของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน การระบุปีงบประมาณตามด้ วยพ.ศ. จึงหมายถึงปี งบประมาณ
ซึง่ จะสิ ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของปี นนั ้ เช่น ปี งบประมาณ 2556 จะสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้ น

(ii)

"$" ในรายงานฉบับนี ้หมายถึงดอลลาร์ สหรัฐ

“เอกสารนี ้แปลจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้ มีการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวาง ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ พยายามตรวจสอบ
มาตรฐานการแปลอย่างดีที่สดุ อย่างไรก็ดีภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการของ ADB และต้ นฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารชิ ้นนี ้เท่านันที
้ ่
ถือว่าเป็ นเอกสารแท้ จริ งและเป็ นทางการฉบับเดียว การอ้ างอิงในทุกกรณีต้องอ้ างอิงเป็ นภาษาอังกฤษตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษของ
เอกสารนี”้

รองประธาน
ผู้อานวยการ

เอส. กรอฟฟ์ กลุม่ ปฏิบตั ิการ 2
เจ. นูเจนต์ สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หัวหน้ าทีม

ดับบลิว. วิคไลน์ ผู้ชานาญการพิเศษใหญ่ประจาประเทศและเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศ
ไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาภาวรรณ อาพันวงษ์ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโส สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาร์ . โบลต์ ที่ปรี กษา สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอ. บรุนน์ ผู้ชานาญการพิเศษอาวุโสด้ านการประสานงานปฏิบตั ิการ สานักปฏิบตั ิการภาคเอกชน
แอล. ดิง ผู้ชานาญการพิเศษใหญ่ด้านการค้ า สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซี. เองสตรอม ผู้อานวยการ ฝ่ ายสถาบันการเงินภาคเอกชน สานักปฏิบตั ิการภาคเอกชน
วาย. เฟ่ ง เศรษฐกรใหญ่ สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บี. ฟิ นเลย์สนั ผู้ชานาญการพิเศษใหญ่ด้านการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เค. ฟูกาย่า ผู้ชานาญการพิเศษหลักด้ านการลงทุน สานักปฏิบตั ิการภาคเอกชน
เอส. ฮัสนี ผู้ชานาญการพิเศษใหญ่ด้านพลังงาน สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เค. แฮทเทิล ผู้ชานาญการพิเศษภาคการเงิน (การเงินระดับฐานรากและการเงินในชนบท) สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จี. เฮเนน ที่ปรึกษาอาวุโส (หุ้นส่วนทางการเงิน) สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยู. โฮค ผู้ชานาญการพิเศษด้ านการพัฒนาสังคม (เพศภาวะและการพัฒนา) สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อรนุช เจตวัฒนา เจ้ าหน้ าที่อาวุโสฝ่ ายโครงการ สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชลิตา กลัดเพ็ชร์ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ ายโครงการ สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เจ. เลเธอร์ ผู้ชานาญการพิเศษใหญ่ด้านขนส่ง สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เค.เอช. เหลียง ผู้ชานาญการพิเศษด้ านการเงิน สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาร์ . หลวงลัทบัณฑิต เศรษฐกร (ความร่วมมือระดับภูมิภาค) สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เจ. เมนอน เศรษฐกรหลัก (การค้ าและความร่วมมือระดับภูมิภาค) สานักบูรณาการทางเศรษฐกิจภูมิภาค
กฤตยมน เผ่าเจริ ญ เจ้ าหน้ าที่ด้านการลงทุน สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอ. เพอร์ ดิเกโร, เศรษฐกรใหญ่ สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอส. รานาวนา ผู้ชานาญการพิเศษอาวุโสด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอส. สันธุ ผู้ชานาญการพิเศษอาวุโสด้ านสิ่งแวดล้ อม สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอส. ชิปานี ผู้ชานาญการพิเศษภาคสังคม สานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจาประเทศไทย สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนวิน สินสิริ ผู้ชานาญการพิเศษใหญ่ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอ็ม. ไวท์ ผู้ชานาญการพิเศษด้ านการพัฒนาเมือง (การประปาและสุขาภิบาล) สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ร่วมงาน

คณะผู้ทบทวนรายงาน

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
ดับบลิว. อุม รองผู้อานวยการ สานักพัฒนาภูมิภาคและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
พี. แวนเดนเบิร์ก เศรษฐกรอาวุโส สานักวิจยั เศรษฐกิจ
บี. วู้ด ผู้ชานาญการพิเศษอาวุโสด้ านการบริ หารผลการดาเนินงาน สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ในการจัดเตรี ยมแผนงานหรื อยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการ หรื อการระบุหรื ออ้ างถึงดินแดน ตลอดจนพื ้นที่ ทางภูมิศาสตร์ แห่งหนึ่งแห่งใด
ในโอกาสนี ้ ธนาคารพัฒนาเอเชียมิได้ มีเจตนาที่จะตัดสินสถานะทางกฎหมายหรื อสถานะอื่นใดของดินแดนหรื อ พื ้นที่เหล่านัน้

สารบัญ
หน้ า
สรุปข้ อมูลประเทศ
1.

2.

3.

4.

แนวโน้ มและประเด็นการพัฒนา

1

ก.
ข.
ค.

1

ภูมิหลัง
การประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มในอนาคต
จุดเด่นในยุทธศาสตร์ ระดับประเทศฉบับที่แล้ วของ ADB

2
6

ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ

7

ก.
ข.

7

ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศของรัฐบาลไทย
ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศของ ADB

8

การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

10

ก.
ข.

10

การจัดสรรทรัพยากรเบื ้องต้ น
ภาพรวมแผนงาน

11

การบริ หารผลการดาเนินงาน

13

ก.
ข.

13

การติดตามผล
ความเสีย่ ง

13

ภาคผนวก
1.

กรอบผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ

14

2.

ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

16

สรุ ปข้ อมูลประเทศ
เศรษฐกิจa
GDP (พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ, มูลค่าปั จจุบนั )
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์ สหรัฐ, มูลค่าปั จจุบนั )
อัตราการเติบโตของ GDP (ร้ อยละต่อปี ณ ราคาคงที)่
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริ การ
การลงทุนภายในประเทศ (ร้ อยละของ GDP)
การออมภายในประเทศ (ร้ อยละของ GDP)
ดัชนีราคาผู้บริ โภค (ร้ อยละต่อปี )
สภาพคล่อง (M2) (ร้ อยละต่อปี )
ดุลการคลังโดยรวม (ขาดดุล) (ร้ อยละของ GDP)
ดุลการค้ า (ร้ อยละของ GDP)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ร้ อยละของ GDP)
ภาระการชาระหนี ้ต่างประเทศ (ร้ อยละของการส่งออกสินค้ าและ
บริ การ)
หนี ้ต่างประเทศ (ร้ อยละของ GDP)
ความยากจนและสังคมb
ประชากร (ล้ านคน)
การเพิ่มประชากร (ร้ อยละต่อปี )
อัตราส่วนการตายของมารดา (ต่อการเกิดที่มีชีวิต 100,000 คน)
อัตราตายทารก (ก่อนอายุครบ 1 ปี ต่อการเกิดที่มีชีวิต 1,000 คน)
อายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี )
การรู้ หนังสือของผู้ใหญ่ (ร้ อยละ)
การเข้ าเรี ยนชันประถม
้
(ร้ อยละ)
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก (ร้ อยละของเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี )
ประชากรที่อยู่ต่ากว่าเส้ นความยากจนของประเทศ (ร้ อยละ)
ประชากรที่เข้ าถึงแหล่งน ้าสะอาด (ร้ อยละ)
ประชากรที่เข้ าถึงสุขาภิบาล (ร้ อยละ)
สิ่งแวดล้ อมc
ปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ (ล้ านตัน)
ปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ หัว (ตัน)
พื ้นที่ป่า (ล้ านเฮกเตอร์ )
ประชากรในเขตเมือง (ร้ อยละของประชากรทังหมด
้ )

2551

2552

2553

2554

2555

272.2

263.3

318.5

345.7

365.6

4,104.3
2.5

3,936.9
(2.3)

4,733.7
7.8

5,115.0
0.1

5,385.5
6.4

4.2

1.3

(2.3)

4.1

3.1

3.2

(5.0)

12.8

(3.9)

7.2

1.3

(0.2)

4.6

3.8

6.2

9.1

21.2

25.9

26.6

29.8

30.8

30.2

31.2

28.3

5.5

(0.9)

3.3

3.8

3.0

9.2

6.8

10.9

15.2

10.4

(0.6)

(3.9)

(2.4)

(1.6)

(2.3)

6.0

11.7

8.8

4.7

2.2

0.7

7.8

3.0

1.6

0.7

8.3

7.6

4.7

3.5

4.3

28.0

28.6

31.6

30.7

35.7

2533

ปี ล่ าสุด

55.8

64.4 [2555]

1.1

0.4 [2555]

54

48 [2553]

26

11 [2554]

72.5

74.1 [2554]

92.6 [2543]

93.5 [2548]

99.6

89.7 [2553]

16.3 [2536]

7.0 [2549]

58.1

13.2 [2554]

86

96 [2554]

84

96 [2554]

2554
221.7
3.3
19.0 [2553]
35.1

การให้ ก้ ูของ ADB (เงินกู้ที่ให้ แก่รัฐบาลไทยตังแต่
้ พ.ศ. 2509 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
รวม
OCR
ADF
77
6
83
จานวนโครงการเงินกู้
4,452.5
60.8
4,513.3
ยอดเงินกู้สทุ ธิ (ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ, ยอดสะสม)
การเบิกจ่าย
วงเงินทีข่ อเบิกจ่ายได้ ทงสิ
ั ้ ้น (ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
4,452.5
60.8
4,513.3
ยอดเงินที่เบิกจ่ายแล้ ว (ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ, ยอดสะสม)
4,386.2
60.8
4,447.0
ร้ อยละของการเบิกจ่าย (ยอดเงินที่เบิกจ่ายแล้ วเทียบกับวงเงินทีข่ อเบิกจ่ายได้ ทงสิ
ั ้ ้น)
98.5
100
98.5
… = ไม่มีข้อมูล ( ) = ติดลบ [ ] = เป็ นข้ อมูลปี ล่าสุดที่มีข้อมูล ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย ADF = กองทุนพัฒนาเอเชีย GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ M2 = ปริ มาณเงินตามความหมายกว้ าง OCR = เงินกองทุนสามัญของ ADB
a
แหล่งข้ อมูล: ADB. 2013. Asian Development Outlook 2013. Manila; ADB. 2013. Key Indicators for Asia and Pacific 2013. Manila;
b
แหล่งข้ อมูล: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2554. รายงานสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553. กรุ งเทพ; ADB. 2012. Key Indicators for Asia and Pacific
2013. Manila.
c
แหล่งข้ อมูล: รัฐบาลไทย, สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. สถิตพิ ลังงาน. http://www.eppo.go.th/info/index-statistics.html (เข้ าถึง
ข้ อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2556); Food and Agriculture Organization. 2010. Global Forest Resources Assessment. Rome; International Energy
Agency. 2012. CO2 Emissions From Energy Consumption. Paris.

1.แนวโน้ มและประเด็นการพัฒนา
ก. ภูมิหลัง
1.
โอกาส โดยรวมแล้ ว ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนาที่เข้ มแข็งเพราะตังอยู
้ ต่ รงจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กาลังจัดตังและโครงการพั
้
ฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (GMS) เนื่องจากสถานที่ตงและขนาดเศรษฐกิ
ั้
จที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของอาเซียนและ GMS ประเทศไทยนอกจากจะได้ รับประโยชน์จากความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาคแล้ ว ยังมี
บทบาทสาคัญในการส่งเสริ มความร่ วมมือและการบูรณาการดังกล่าวด้ วย ขณะเดียวกัน การพัฒนาในประเทศไทยได้ ก่อให้ เกิด
ผลดีอย่างมีนยั สาคัญต่อการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้ านและภูมภิ าค
เศรษฐกิจไทยมีความหลากหลาย
โดยมี
ภาคอุตสาหกรรมทีส่ ามารถแข่งขันได้ และมีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทเี่ พิ่มผลิตภาพได้ อย่างต่อเนื่อง
จึงส่งผลให้ ความ
ยากจนลดลง โครงสร้ างพื ้นฐานในเขตเมืองมีความทันสมัยและเป็ นพื ้นฐานอย่างดีสาหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การที่
ต้ องการยกระดับการผลิตให้ มีมลู ค่าเพิม่ สูงขึ ้น ประเทศไทยมีสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจ และมีบริ ษัทจานวน
มากทีข่ ยายกิจการเข้ าสูห่ ว่ งโซ่มลู ค่าระดับโลกได้ สาเร็จ ซึง่ เป็ นรากฐานรองรับการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาการเหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลีย่ นไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจที่เปิ ดกว้ างมากขึ ้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วในช่วงสิบปี ระหว่างพ.ศ.2528-2538 และการทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงติดต่อกันตังแต่
้ พ.ศ. 2543 ช่วยลดปั ญหา
ความยากจนลงมากและยกมาตรฐานความเป็ นอยูโ่ ดยรวมให้ สงู ขึ ้น เมื่อไม่นานนี ้ ประเทศไทยเลือ่ นสถานะเป็ นประเทศทีม่ ี
รายได้ ปานกลางระดับสูงและมุง่ หมายทีจ่ ะก้ าวต่อไปเป็ นประเทศที่มีรายได้ สงู ขึ ้นอีก1
2.
ความท้ าทายในการพัฒนา นับแต่ปลายทศวรรษ 1990 เป็ นต้ นมา วิกฤตเศรษฐกิจโลก ภัยธรรมชาติ ความตึง
เครี ยดทางสังคมการเมืองและการลงทุนที่คอ่ นข้ างต่า ส่งผลให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวและไม่สม่าเสมอ ขณะที่
เศรษฐกิจบางส่วนสามารถผลิตสินค้ าระดับโลกเพื่อการส่งออกได้ แรงงานจานวนมากกลับประกอบกิจกรรมขนาดเล็กทีม่ ีผลิต
ภาพต่า กาลังแรงงานเกือบร้ อยละ 40 ยังทางานในภาคเกษตรกรรม มีเพียงร้ อยละ 15 เท่านันที
้ ่ทางานในภาคอุตสาหกรรม
ขณะที่สดั ส่วนการจ้ างงานของภาคบริ การ (เกือบร้ อยละ 50) แทบไม่เปลีย่ นแปลงในรอบหลายทศวรรษที่ผา่ นมา การสร้ างงาน
ที่ใช้ ทกั ษะและเทคโนโลยีทนั สมัยในภาคอุตสาหกรรมและบริ การ
ตลอดจนการเพิม่ ผลิตภาพของแรงงานภาคเกษตรจะมี
ความสาคัญยิ่งต่อการสร้ างโอกาสเพื่อให้ ประชาชนได้ รับประโยชน์จากความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและ
ทัว่ ถึงมากขึ ้น ท่ามกลางการแข่งขันทีร่ ุนแรงทังในภู
้ มิภาคและในโลก ประเทศไทยได้ ดาเนินการเพือ่ ยกระดับภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริ การทังในเชิ
้ งกว้ างและลึก
ทังยั
้ งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ ที่ดินและเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรด้ วย
ประเด็นความท้ าทายยังรวมถึงความเหลือ่ มล ้าทีม่ อี ยูม่ ากในสังคม ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเสือ่ มโทรมและประชากรสูงอายุ รัฐบาล
ไทยตระหนักว่าจาเป็ นต้ อง (1) เสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยอาศัยฐานความรู้และเน้ นการผลิตสินค้ าและบริการที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ ้น และ (2) ส่งเสริ มการพัฒนาแบบองค์รวม
และยัง่ ยืน
1

รายได้ ประชาชาติตอ่ หัวของไทยอยู่ที่ 5,210 ดอลลาร์ สหรัฐ (พ.ศ. 2555) เมื่อจาแนกประเทศตามรายได้ ประเทศที่มีรายได้ สงู มีรายได้ ประชาชาติตอ่ หัวอยู่ที่
12,475 ดอลลาร์ สหรัฐ

2

3.
แนวทาง ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2556–2559 ซึง่ จัดทาโดยธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) อาศัยแนวคิด “ไฟแนนซ์++” (หมายถึงการเงิน+การช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย+ องค์ความรู้)
แนวคิดดังกล่าวเป็ นกรอบที่ยืดหยุน่ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการและลาดับความสาคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มี
รายได้ ปานกลางระดับสูง
โดยจะผสมผสานรูปแบบการสนับสนุนที่ให้ แก่โครงการที่ดาเนินการกับทังภาครั
้
ฐบาลและไม่ใช่
ภาครัฐบาลเข้ าด้ วยกัน ยุทธศาสตร์ ฉบับนี ้ออกแบบมาเพื่อให้ ADB ให้ คาปรึกษาด้ านนโยบายและการพัฒนาขีดความสามารถ
โดยอาศัยประสบการณ์ความรู้ทสี่ งั่ สมมายาวนานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถระดมทรัพยากรทางการเงินและให้ ก้ รู ่วมแก่
การลงทุนภาคเอกชนทีม่ ีนวัตกรรมสูง สามารถดารงบทบาทนาต่อไปสาหรับความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค และ
มีความพร้ อมทีจ่ ะตอบสนองวิกฤตการณ์ได้ อย่างฉับไว
ข. การประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ มในอนาคต
4.
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง สามารถรับมือความท้ าทายทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อม
ที่เกิดขึ ้นเมื่อไม่นานนี ้ได้ ดี ถึงแม้ อตั ราการเติบโตเมื่อพ.ศ. 2552 จะติดลบเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินโลก แต่เศรษฐกิจไทยก็
ฟื น้ ตัวกลับมาอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 7.8 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อพ.ศ.
2554 ต้ องหยุดชะงักเนื่องจากอุทกภัยครัง้ ใหญ่ ทาให้ นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง พื ้นที่การเกษตรและพื ้นที่หลายเขตของ
กรุงเทพมหานครจมอยูใ่ ต้ น ้า นอกจากนี ้ เศรษฐกิจโลกยังอยูใ่ นภาวะเปราะบาง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ าอุตสาหกรรม
ซึง่ เป็ นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยนโยบายการเงินการคลังเมื่อพ.ศ. 2555 ทาให้
เศรษฐกิจฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็ ว โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.4 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความ
ต้ องการภายในและนอกประเทศอ่อนตัว ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศยังไม่ดนี กั คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะ
เติบโตในอัตราร้ อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2556 และร้ อยละ 4.9 ในปี พ.ศ. 2557 ทังยั
้ งคาดว่าอัตราเงินเฟ้ อจะอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู
จนเกินไป คือไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี 2
5.
แนวโน้ มระยะกลางและระยะยาว แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยเผชิญความเสีย่ งหลายประการ รวมถึงสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเอเชียที่ยงั มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
การขยายตัวของสินเชื่อในประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย
รวมทังการที
้
่เศรษฐกิจประเทศไทยกาลังชะลอตัวหรื อเข้ าสูภ่ าวะถดถอย
นาไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นทิศทางการเคลือ่ นย้ ายของ
เงินทุนและอัตราแลกเปลีย่ น การทีเ่ ศรษฐกิจขนาดใหญ่บางแห่งในภูมิภาคมีอตั ราการเติบโตลดลง อาจส่งผลกระทบถึงการ
เติบโตของประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย ทังยั
้ งอาจส่งผลกระทบถึงการค้ าขายสินค้ าขันกลาง
้
(intermediate goods) ของ
ประเทศไทยภายในห่วงโซ่อปุ ทานระดับภูมิภาคด้ วย รัฐบาลตระหนักว่าความสาเร็ จในการยกระดับทักษะแรงงาน เทคโนโลยี
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ทนั สมัยมีสว่ นสาคัญต่อการค้ าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
6.
ภาคเอกชน ภาคเอกชนมีบทบาทโดดเด่นทางเศรษฐกิจ โดยมีสดั ส่วนการบริ โภคและการลงทุนคิดเป็ นสองในสาม
ของ GDP ภาคเอกชนจะยังเป็ นหัวจักรสาคัญในการขับเคลือ่ นการเติบโตต่อไปและมีสว่ นสาคัญยิ่งต่อการยกระดับและพัฒนา
2
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เศรษฐกิจให้ มคี วามหลากหลายและยกระดับการผลิตให้ ทนั สมัย ที่ผา่ นมาสินค้ าส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้ าอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้ วตั ถุดิบนาเข้ าสูง (เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ ้นส่วนรถยนต์) ช่วยให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้ ดี ผู้ประกอบการราย
ใหญ่จานวนไม่กี่รายมีรายได้ คดิ เป็ นเกือบร้ อยละ 50 ของ GPD และมีสว่ นแบ่งในการส่งออกเกือบทังหมด
้
ขณะทีว่ ิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็ นผู้จ้างงานรายใหญ่สดุ บริ ษัทไทยยังกระจุกตัวอยูใ่ นภาคการผลิตที่เน้ นการประกอบ
สินค้ าและใช้ เทคโนโลยี/ทักษะตา่ ขณะเดียวกัน กิจการภาคเอกชนยังมีจดุ อ่อนหากต้ องแข่งกับสินค้ าและกระบวนการผลิตขัน้
สูง บริ ษัทไทยเผชิญความท้ าทายหลายประการในการปรับเปลีย่ นเข้ าสูก่ ารเติบโตที่อาศัยนวัตกรรม ได้ แก่ ความจาเป็ นที่
ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้ องเพิม่ การลงทุนด้ านวิจยั และพัฒนา การจัดหาทุนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในช่วงต้ น การฝึ กอบรมทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนวางแผนงานและ
นโยบายที่มีประสิทธิภาพเพือ่ อานวยความสะดวกแก่การพัฒนานวัตกรรมภายในบริษัทต่างๆ ตลอดห่วงโซ่มลู ค่า3
7.
ความสามารถในการแข่ งขัน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่คา่ จ้ างต่าและมี
มูลค่าเพิม่ ตา่ กาลังเผชิญความท้ าทายในบริ บทที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภูมิภาคมีสภาพการแข่งขันสูงขึ ้น5 ตลาดแรงงาน
ภายในประเทศอยูใ่ นภาวะตึงตัว ส่งผลให้ ต้นทุนสูงขึ ้นและแรงงานขาดแคลนในบางอุตสาหกรรมย่อย (เช่น รถยนต์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องนุง่ ห่ม) ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวสะท้ อนถึงความท้ าทายในการแข่งขันของไทย นอกจากนี ้ บริ ษัทเอกชน
ยังประสบปั ญหาการจ้ างงานบุคลากรที่มีทกั ษะสูง ซึง่ เป็ นสัญญาณเตือนว่าการฝึ กอบรมทักษะแรงงานผ่านระบบการศึกษา
อาจไม่สอดคล้ องกับความต้ องการในตลาด การยกฐานะประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ ีรายได้ สงู จาต้ องอาศัยการเพิม่ ผลิตภาพ
แรงงานในสาขาทีส่ าคัญ ต้ องบูรณาการการผลิตให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่มลู ค่าระดับโลกและเครื อข่ายการจัดจาหน่าย ทังยั
้ ง
ต้ องพัฒนาและยกระดับการผลิตในเชิงกว้ างและลึกด้ วย6 รัฐบาลกาลังพยายามสร้ างบรรยากาศให้ เอื ้อกับการประกอบธุรกิจ
มากขึ ้น เสริ มสร้ างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริ มผู้ประกอบการและพัฒนาเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และขนาดเล็กจิ๋วให้ ทนั สมัย ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงกรอบกฎหมายและนโยบาย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันที่
เกี่ยวข้ องในการดาเนินการ ด้ วยเหตุนี ้ การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันจึงจาเป็ น
อย่างยิ่งต่อการเติบโตในระยะกลางและระยะยาวของประเทศไทย ทังยั
้ งจะเอื ้ออานวยให้ แรงงานจานวนมากซึง่ ขณะนี ้ทางานที่
มีมลู ค่าเพิ่มตา่ ให้ ปรับเปลีย่ นไปทางานทีม่ ีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ ้นได้
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8.
การลงทุนและการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ขณะที่ประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าเป็ นรูปธรรมในการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน แต่สดั ส่วนการใช้ จา่ ยเพื่อการลงทุนโดยรวมในปี พ.ศ. 2554 (ร้ อยละ 26) และการลงทุนภาครัฐในโครงสร้ าง
3
4

5
6

การประเมินภาคเอกชน (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2).
ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 18 ในรายงานการทาธุรกิจของประเทศต่างๆ ซึง่ จัดทาโดยธนาคารโลกเมื่อพ.ศ. 2556 ดู World Bank’s 2013 Doing Business
Report; อยู่ในอันดับที่ 37 ของรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทัว่ โลกโดยเวิล์ดอิโคโนมิคฟอรั่มพ.ศ. 2556-2557 ดู World Economic
Forum’s 2013-2014 Global Competitiveness Report; อยู่ในอันดับที่ 27 ของรายงานประจาปี พ.ศ. 2556 ว่าด้ วยความสามารถในการแข่งขันซึง่ จัดทาโดย
สถาบันพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศ ดู International Institute of Management Development’s 2013 World Competitiveness Yearbook; และ
อันดับที่ 38 ในดัชนีโลจิสติกส์ประจาปี พ.ศ. 2555 ของธนาคารโลก ดู World Bank’s 2012 Logistics Performance Index.
ADB. Forthcoming. Country Diagnostic Study: Thailand. Manila.
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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พื ้นฐาน (ร้ อยละ 3) เมื่อเทียบกับ GDP ในปี พ.ศ. 2554 ยังอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ ไขข้ อจากัดด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีความสาคัญเร่งด่วนเป็ นพิเศษ ได้ แก่ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน ประปา
สุขาภิบาล และการจัดการของเสีย7 รัฐบาลได้ เปิ ดตัวยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของประเทศ
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้ นทุนโลจิสติกส์
เพิ่มภูมิค้ มุ กันจากภัยธรรมชาติและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริ มการเติบโตแบบองค์รวมผ่านการเชื่อมโยงพื ้นที่ทงภายในประเทศและภู
ั้
มิภาคเข้ า
ด้ วยกัน8 ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวมีองค์ประกอบสาคัญได้ แก่การปรับปรุงถนนหนทาง โครงข่ายรถไฟและระบบขนส่งมวลชน
ความเร็วสูงในเขตเมือง ส่วนความท้ าทายทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านพลังงานจะรวมถึงการเพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้ า การ
เร่งรัดพัฒนาพลังงานทดแทน และส่งเสริ มตลาดพลังงานในภูมภิ าค ขณะทีร่ ัฐบาลสามารถให้ บริ การประปาในเมืองใหญ่ได้
ตามเป้าหมาย แต่ก็ยงั มีความจาเป็ นต้ องปรับปรุงบริ การในเมืองขนาดเล็กและท้ องถิ่นชนบทอยู่ ที่สาคัญ รัฐบาลกาลังพิจารณา
ให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วมสนับสนุนทางการเงินรูปแบบต่างๆ ซึง่ จาเป็ นสาหรับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยผ่าน
โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (public–private partnership) กรอบกฎหมายสาหรับการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนฉบับใหม่ซงึ่ ADB สนับสนุนการจัดทา จะช่วยให้ มกี ารระดมทุนและเปิ ดให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐได้ มากขึ ้น การใช้ กรอบกฎหมายร่วมทุนฉบับใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมีความสาคัญยิง่ ต่อการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ
9.
การพัฒนาสังคม ความยากจน และความเหลื่อมลา้ 9 ดัชนีชี ้วัดทางสังคมของประเทศไทยดีขึ ้นโดยตลอด สะท้ อน
ถึงความเข้ มแข็งและยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจและแผนงานความริ เริ่มทีก่ ้ าวหน้ าและต่อเนื่องในด้ านการศึกษา สาธารณสุข และ
สังคม ประเทศไทยคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) เกือบทังหมดและประเทศไทยยั
้
งได้ กาหนด
เป้าหมายเพิ่มเติม (MDG+) ให้ ก้าวหน้ ากว่าทีน่ านาชาติตกลงไว้ ความยากจนในประเทศไทยลดลงมากจากร้ อยละ 58 เมื่อ
พ.ศ. 2533 เหลือประมาณร้ อยละ 13 เมื่อพ.ศ. 2554 สาเหตุหลักเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แผนงานทางสังคมที่มี
เป้าหมายชัดเจนและรายได้ ภาคการเกษตรทีเ่ พิ่มขึ ้น
โดยมีปัจจัยเกื ้อหนุนจากการปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงการ
สนับสนุนราคาพืชผลของรัฐบาล การกระจายรายได้ ในภาพรวมดีขึ ้นเรื่ อยๆ ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 1990 โดยค่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เท่าเทียมกันของรายได้ (Gini coefficient) ลดลงเหลือ 0.38 แต่ความเหลือ่ มล ้าทางเศรษฐกิจระหว่างครัวเรื อนในเมืองกับ
ชนบท ระหว่างภาคต่างๆ และระหว่างหญิง/ชาย ยังแตกต่างกันมาก การเข้ าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและบริ การ
สาธารณสุขสูงเกือบจะถึงร้ อยเปอร์ เซ็นต์
แม้ วา่ คุณภาพบริการอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค
อัตราการเข้ าเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชายในประเทศไทยเท่าเทียมกัน ขณะที่ผ้ หู ญิงเข้ าเรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
สูงกว่าผู้ชาย ถึงกระนัน้ สัดส่วนของผู้หญิงต่อการมีสว่ นร่วมในตลาดแรงงานและในโครงสร้ างการปกครองและการตัดสินใจยัง
7
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การประเมินรายสาขา: คมนาคมขนส่ง; การประเมินรายสาขา: พลังงาน; การประเมินภาคเอกชน (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2); ADB.
2013. Thailand: Urban and Water Sector Assessment, Strategy and Road Map. Manila. สามารถติดต่อขอรับได้ .
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของประเทศ มูลค่า 4.2 ล้ านล้ านบาท
ระยะเวลา 7 ปี โดยมีการออกร่ างพระราชบัญญัติให้ อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของประเทศ (วงเงิน 2 ล้ าน
ล้ านบาท) โดยจะใช้ ร่วมกับเงินงบประมาณประจาปี ของรัฐบาล การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน
การวิเคราะห์ความยากจน; การวิเคราะห์ประเด็นเพศภาวะ (ดูได้ จากลิงค์เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
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ต่ากว่าผู้ชายมาก ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีอตั ราประชากรสูงอายุเพิม่ ขึ ้นรวดเร็ วที่สดุ แห่งหนึง่ ในอาเซียน ซึง่ นับเป็ น
ความท้ าทายต่อตลาดแรงงาน ระบบสวัสดิการสังคม และการบริหารงบประมาณรายจ่ายด้ านสุขภาพ อัตราการว่างงานอย่าง
เป็ นทางการสูงไม่ถึงร้ อยละ 1 แต่ผ้ ทู ี่ทางานต่ากว่าระดับความสามารถ (underemployment) ยังมีมาก คนจนมากกว่าร้ อยละ
80 อาศัยอยูใ่ นชนบท โดยกระจุกตัวอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้ อยละ 40) และภาคเหนือ (ร้ อยละ 20) นอกจากนัน้ การ
แก้ ไขปั ญหาความยากจนและการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซงึ่ ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งเป็ นประเด็นทีท่ ้ า
ทายมากเป็ นพิเศษ
10.
สิ่งแวดล้ อม
ถึงแม้ ประเทศไทยจะมีความก้ าวหน้ าในการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่
เกี่ยวข้ องกับความยัง่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม แต่ประเทศไทยยังเผชิญความท้ าทายที่สาคัญอีกหลายประการ รวมถึงปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสือ่ มโทรม มลภาวะ การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ10
อุทกภัยครัง้ ใหญ่เมื่อพ.ศ. 2554 เป็ นเครื่ องเตือนใจอย่างดีถึงผลพวงต่อสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจากความท้ าทายเหล่านี ้
รัฐบาลตระหนักว่าต้ องมุง่ มัน่ ดาเนินการต่อไปเพื่อสร้ างเศรษฐกิจทีม่ ีความยัง่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อมและเป็ นเศรษฐกิจที่ใช้
คาร์ บอนตา่ นอกจากมุง่ แก้ ไขความท้ าทายด้ านสิง่ แวดล้ อมทีเ่ ป็ นปั ญหาหลักแล้ ว รัฐบาลยังดาเนินการในประเด็นต่างๆที่
จาเป็ นและครอบคลุมหลายมิตเิ พื่อสร้ างเศรษฐกิจสีเขียว ได้ แก่ พลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากร การพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน การจัดการน ้าเสียและสุขาภิบาล การคุ้มครองระบบนิเวศ และการเตรียมความ
พร้ อมเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ
11.
ธรรมาภิบาล ประเทศไทยมีหลักธรรมาภิบาลที่เข้ มแข็ง ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาเป็ นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้
ระบุไว้ ในแผนพัฒนาว่าประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ องกับธรรมาภิบาลเป็ นสาเหตุแห่งความเหลือ่ มล ้าทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ความท้ าทายด้ านธรรมาภิบาลรวมถึง (1) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (2) การมีสว่ นร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายตา่ (3) ปั ญหาทุจริ ตคอรัปชัน่ และ (4) หลักนิติธรรมอ่อนแอ11 รัฐบาลถือว่าการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของนโยบายส่งเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตแบบองค์รวมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
การใช้ ทรัพยากรสาธารณะจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้นหากมีการบริ หารเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคอย่าง
เหมาะสม มีการปรับปรุงระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ เสริ มสร้ างกรอบกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้ วยการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน มีความก้ าวหน้ าในการปราบปรามทุจริตคอรัปชัน่ และเสริ มสร้ างระบบยุติธรรมและหลักนิติธรรมให้
เข้ มแข็ง
12.
ความร่ วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญยิง่ ต่อความร่วมมือในภูมิภาค โดยมี
ส่วนทาให้ การบูรณาการของอาเซียนมีความใกล้ ชิดกันยิ่งขึ ้นด้ วยการเชื่อมโยงประเทศใน GMS เข้ ากับเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle) และกระชับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคกับ
เอเชียใต้ ภายใต้ ความริ เริ่ มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal
10
11

การประเมินสิง่ แวดล้ อม; การประเมินรายสาขา: ทรัพยากรน ้า (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
การประเมินความเสี่ยงและแผนบริ หารจัดการความเสี่ยง (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
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Initiative on Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)12 ตลาดส่งออกของไทยคาดว่าจะปรับเปลีย่ นไปเน้ น
ตลาดในเอเชียตะวันออก อาเซียน และเศรษฐกิจที่มกี ารเติบโตสูงในภูมิภาคอื่นๆ มากขึ ้น ซึง่ สะท้ อนแบบแผนที่เปลีย่ นไปของ
การค้ าระหว่างประเทศ13 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็ นทังโอกาสทางการค้
้
า การลงทุน และแหล่งทรัพยากรทีส่ าคัญของ
ประเทศไทย นอกจากนัน้ พัฒนาการในเมียนมาร์ ได้ สง่ แรงหนุนให้ แก่การกระชับความร่วมมือและการบูรณาการในภูมิภาค
โดยรวมแล้ ว การเชื่อมโยงที่ดีขึ ้นในภูมิภาคได้ หยิบยื่นโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้ แก่ประเทศไทย รวมทังจั
้ งหวัดตามแนว
ชายแดนด้ วย อย่างไรก็ดี รัฐบาลตระหนักว่าการรวมตัวกันจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียนและกระแสโลกาภิวตั น์โดยทัว่ ไป
ทาให้ ประเทศไทยต้ องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ สงู ขึ ้น
ค. จุดเด่ นของยุทธศาสตร์ ระดับประเทศฉบับที่แล้ วของ ADB
13.
ยุทธศาสตร์ ห้ ุนส่ วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับที่แล้ ว ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ
พ.ศ. 2550–2554 ADB ให้ การสนับสนุน (1) การคมนาคมขนส่ง โดยเน้ นที่การคนาคมขนส่งหลากหลายรูปแบบ เพื่อปรับปรุง
ความเชื่อมโยง (2) ภาคการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตลาดทุน (3) การส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อมผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า (4) การพัฒนาภาคเอกชนโดยมุง่ เป้าไปที่การพัฒนา
กรอบกฎหมายและนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และ (5) ความร่วมมือและการบูรณาการระดับ
ภูมิภาค14 โดยหลักๆ แล้ ว ADB ให้ การสนับสนุนผ่านความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ การสร้ างขีด
ความสามารถและการให้ ก้ แู ก่โครงการที่มคี วามสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ADB ได้ จดั หาเงินกู้ให้ แก่โครงการคมนาคมขนส่งของ
ไทยเมื่อพ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เชิงนโยบาย (policy-based loan) ในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของตลาดทุนไทยเมือ่
พ.ศ. 255315 เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์การเงินโลก ทังนี
้ ้ตังแต่
้ พ.ศ. 2551 เป็ นต้ นมา ADB ได้ เพิ่มโครงการที่ดาเนินการกับ
ภาคเอกชนในประเทศไทยโดยเน้ นที่โครงการพลังงานสะอาด ปั จจุบนั การดาเนินการลักษณะดังกล่าวจัดเป็ นเครื่ องมือหลักใน
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศไทยและทาให้ สามารถระดมเงินทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ได้ หลากหลายมากขึ ้นเพื่อ
สนับสนุนการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ16
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ความร่ วมมือและการบูรณาการระดับภูมภิ าค (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
การประเมินภาคเอกชน (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
ADB. 2007. Country Partnership Strategy: Thailand, 2007–2011. Manila.
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).
ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ พ.ศ. 2550–2554 การให้ ก้ แู ก่โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการกับภาครัฐบาลของ ADB จานวนเงิน 374 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐได้ กระตุ้นให้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้ ก้ รู ่ วมทังสิ
้ ้น 1.13 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ รวมทังจากกองทุ
้
นพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Technology
Fund) ซึง่ ADB เป็ นผู้บริ หารด้ วย
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14.
การประเมินผลงานและบทเรียน17 ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ พ.ศ. 2550–2554 ได้ รับการ
ประเมินว่า ประสบความสาเร็ จ ดังที่ได้ มีการตรวจสอบความถูกต้ องโดยสานักประเมินผลอิสระของ ADB (ADB Independent
Evaluation Department) โครงการความช่วยเหลือทังหลายเป็
้
นไปตามความต้ องการของประเทศไทย ADB ช่วยให้ คาปรึกษา
ในประเด็นเชิงนโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับตลาดทุนและการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี ้ ADB ยังตอบสนองต่อวิกฤตการณ์สาคัญๆ
เช่น วิกฤตการณ์การเงินโลกและอุทกภัยครัง้ ใหญ่เมื่อพ.ศ. 2554 โดยให้ การสนับสนุนทังทางการเงิ
้
นและองค์ความรู้ การลงทุน
ของภาคเอกชนของ ADB ได้ ชว่ ยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ เพิง่ เริ่มต้ นในประเทศไทย โดยรวม
แล้ ว ปฏิบตั ิการของ ADB ในประเทศไทยเป็ นตัวเร่งการพัฒนาและมีประสิทธิภาพคุ้มค่าในการส่งเสริ มการปฏิรูปภาครัฐและใช้
ประโยชน์จากการลงทุนภาคเอกชน บทเรี ยนสาคัญของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ พ.ศ.
2550–2554 รวมถึง (1) ประสิทธิภาพการให้ คาปรึกษาเชิงนโยบายของ ADB และขยายการให้ ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ
ในโครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการกับภาครัฐบาล (2) ความจาเป็ นที่จะต้ องตอบสนองต่อความต้ องการการบริ การความรู้จาก ADB
ที่มีอย่างต่อเนื่องให้ มีประสิทธิภาพ (3) ความจาเป็ นที่จะต้ องนาการปฏิบตั ิการภาครัฐและภาคเอกชนของ ADB มาพัฒนา
ร่วมกันให้ เต็มที่มากขึ ้น และ (4) ความจาเป็ นที่จะต้ องมีความยืดหยุน่ และพร้ อมทีจ่ ะตอบสนองต่อลาดับความสาคัญในการ
พัฒนาที่เปลีย่ นไปของประเทศไทย
2. ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ
ก.ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศของรัฐบาลไทย
15.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 เน้ นการเติบโตแบบองค์รวม ความเท่าเทียมกัน
ในภาคต่างๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาภาคเอกชน การสร้ างความเชื่อมโยงด้ านการขนส่งและพลังงาน ความ
ร่วมมือในภูมิภาค การพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม และธรรมาภิบาลที่ด18ี ลาดับความสาคัญดังกล่าวสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ของ ADB19 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุง่ เน้ นการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตในทิศทางใหม่โดยอาศัยการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นเศรษฐกิจที่
อาศัยฐานความรู้ รัฐบาลไทยได้ จดั ทายุทธศาสตร์ ประเทศ20 (Thailand’s Strategy: A Road Map for Real Opportunities)
เมื่อพ.ศ 2555 เพื่อเป็ นฐานในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยมุง่ (1) พัฒนา
เศรษฐกิจให้ เจริ ญรุดหน้ าและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้ วยการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจ
มากขึ ้น ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาอุตสาหกรรมที่มมี ลู ค่าเพิ่มสูงขึ ้น และส่งเสริ มการค้ า
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) สนับสนุนการเติบโตแบบองค์รวมเพื่อลดความเหลือ่ มล ้าด้ วยการสร้ างโอกาสการจ้ าง
17
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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.
รัฐบาลไทย, สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554. แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11 พ.ศ. 25552559. กรุ งเทพฯ
ADB. 2008. Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008–2020. Manila.
รัฐบาลไทย, สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555. Thailand’s Strategy: A Road Map for Real Opportunities.
กรุ งเทพฯ (คณะรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
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งานผ่านบริ การของรัฐ การสร้ างมาตรฐานแรงงานทีด่ ีขึ ้น และปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคม (3) ส่งเสริ มการเติบโตทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้ อมด้ วยการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สนับสนุนพลังงานสะอาด และเพิม่ พื ้นที่ป่า และ (4) ส่งเสริ มธรรมาภิบาลที่ดี
ด้ วยการปรับปรุงระบบบริ หารจัดการภาครัฐและปฏิรูปกฎหมาย ออกมาตรการปราบปรามการทุจริ ตและส่งเสริ มเสถียรภาพใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนดังกล่าวยังมองประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยง
อาเซียนกับประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้ ด้วย
ข. ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศของ ADB
16.
กรอบยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ พ.ศ. 2556–2559 สอดคล้ องกับกรอบการพัฒนา
ระยะกลางและเป้าหมายระยะยาวของประเทศไทย
โดยเน้ นไปที่ประเด็นความท้ าทายที่สาคัญในการพัฒนาประเทศไทย
รวมทังการเพิ
้
ม่ ผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเท่าเทียมระหว่างภาคต่างๆ การเติบโตแบบองค์รวม การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม และความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค ADB ได้ นาแนวคิด “ไฟแนนซ์++” มาปรับใช้
โดยให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะที่ยืดหยุน่
ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนจากทังภาครั
้
ฐและ
ภาคเอกชนได้ หลากหลายมากขึ ้น
รวมทังยั
้ งจะนาเสนอแนวทางทีม่ ีนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับนี ้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ แบบ
องค์รวม รวดเร็ ว และยัง่ ยืน อันจะนาไปสูก่ ารลดความเหลือ่ มล ้าและยกฐานะประเทศไทยให้ เป็ นประเทศที่มีรายได้ สงู ขึ ้น
ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนดังกล่าวเน้ นความร่วมมือสามด้ าน ได้ แก่ (1) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม (2) การสนับสนุนการ
พัฒนาภาคเอกชน และ (3) การอานวยความสะดวกแก่ความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมภิ าค โดยผ่านแผนงานความ
ริ เริ่ ม 4 ด้ าน ได้ แก่ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การพัฒนาภาคการเงิน การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม และความร่วมมือ
และการบูรณาการระดับภูมิภาค นอกจากนี ้ ยังจะผนวกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธรรมาภิบาลที่ดี และความเท่าเทียมทาง
เพศเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั กิ ารและกิจกรรมทังปวงของ
้
ADB
17.
องค์ ความรู้ ความก้ าวหน้ า และนวัตกรรม การปฏิรูปนโยบายและการลงทุนโดยอาศัยองค์ความรู้ในการ
ขับเคลือ่ นมีความสาคัญยิ่งต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างของประเทศให้ เป็ นเศรษฐกิจทีอ่ าศัย
ฐานความรู้และมีรายได้ สงู 21 ADB จะผนวกเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงานทัง้ 4 ด้ านตามยุทธศาสตร์
หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ (ย่อหน้ า16) โดยปรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการทางานของบุคลากรให้ สอดคล้ อง
กับเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี ้ ADB ยังจะมองหาโอกาสแลกเปลีย่ นความรู้และส่งเสริ มความร่วมมือ ตลอดจนจัดทาแผน
เพื่อเปิ ดเวทีแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างกันของประเทศที่มีรายได้ ปานกลางในภูมิภาค การลงทุนของภาคเอกชนที่ ADB
สนับสนุนจะใช้ แนวทางทีม่ ีนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการแก้ ปัญหาและสามารถที่จะนาไปปฏิบตั ิในที่อื่นได้ ADB จะ
เสริ มสร้ างระบบบริ หารจัดการและประสานงานด้ านองค์ความรู้และบริ การ โดยมีแนวทางการทางานเป็ นภาคีกบั ภาคเอกชน
สถาบันคลังสมอง สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และหุ้นส่วนการพัฒนาอื่นๆ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ งานด้ านองค์
ความรู้
21

แผนปฏิบตั กิ ารด้ านองค์ความรู้ ระดับประเทศ (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
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18.
การพัฒนาภาคเอกชน
ADB
จะส่งเสริ มการพัฒนาภาคเอกชนโดย
(1) ให้ ความช่วยเหลือในรูปของการให้ คาปรึกษาและการวิเคราะห์ ตลอดจนอานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เป็ นมิตรต่อการประกอบธุรกิจมากขึ ้น (2) ช่วยเสริ มสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการระบุ
พัฒนา และให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการร่วมลงทุนที่เหมาะสม22 และ (3) ให้ ความช่วยเปลือผ่านการปฏิบตั ิการกับ
ภาคเอกชนโดยการให้ เงินสนับสนุนโครงการภาคเอกชนที่มีผลกระทบด้ านการพัฒนาสูง ซึง่ ในระยะแรกโครงการที่ดาเนินการ
กับภาคเอกชนของ ADB จะเน้ นไปทีโ่ ครงสร้ างพื ้นฐานและภาคการเงิน นอกจากนี ้ ยังจะแสวงหาโอกาสช่วยเหลือบริ ษัทไทยที่
ต้ องการไปลงทุนในภูมิภาคด้ วย ADB จะผนึกพลังและกระชับความร่วมมือระหว่างโครงการที่ดาเนินการกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ แนบแน่นยิ่งขึ ้น เพื่อต่อยอดจากการให้ ก้ แู ก่โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการกับภาครัฐบาลในประเทศไทย ซึง่ ปั จจุบนั
ถือเป็ นการให้ ก้ กู ้ อนใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของสานักปฏิบตั ิการภาคเอกชน (Private Sector Operations
Department)
19.
ความร่ วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค ADB จะดาเนินการในลักษณะสองแนวทางควบคูก่ นั ไปเพื่อช่วยให้
ประเทศไทยใช้ ประโยชน์จากทีต่ งทางภู
ั้
มิศาสตร์ ซงึ่ มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่าง
เต็มที่ ด้ านหนึง่ ADB จะดาเนินการร่วมกับรัฐบาลเพื่อสนับสนุนแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภมู ิภาค โดยเน้ น
(1) ส่งเสริ มการบูรณาการเข้ ากับห่วงโซ่การผลิต การกระจายสินค้ า และการบริ การในระดับภูมิภาคและระดับโลก (2) ลด
อุปสรรคทางการค้ าและการลงทุนในภูมิภาค (3) ปรับปรุงความเชื่อมโยงด้ านการขนส่งและพลังงาน (4) ส่งเสริ มการพัฒนา
แนวพื ้นที่เศรษฐกิจแบบองค์รวม (5) ส่งเสริ มการบูรณาการตลาดทุน (6) เพิ่มผลิตภาพและสร้ างเสริ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเศรษฐกิจทีม่ ีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตแบบองค์รวม (เช่น เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) และ (7)
อานวยความสะดวกต่อการโยกย้ ายถิ่นฐานของแรงงาน นอกจากนี ้ ADB จะช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ าน โดยระบุกลไกทางการค้ า การลงทุน และความร่วมมือทางการเงินข้ ามพรมแดน อีกด้ านหนึง่
ADB จะดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนของประเทศไทยทีต่ ้ องการเพิ่มบทบาทในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาด้ วยการส่งเสริ มและ
อานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาของประเทศไทยภายในภูมิภาค
20.
ประเด็นที่มีลาดับความสาคัญสูงและครอบคลุมหลายมิติ การปฏิบตั ิการและกิจกรรมของ ADB ในประเทศไทย
จะผนวกเอาประเด็นที่มีลาดับความสาคัญสูงและครอบคลุมหลายมิติ 3 ประเด็นต่อไปนี ้เข้ าไว้ ด้วย ได้ แก่ (1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาการพัฒนาขีดความสามารถเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงานแต่ละด้ าน และศึกษาแนวทางใหม่ๆ ที่มี
ภาคเอกชนเป็ นแกนนาเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน (2) ธรรมาภิบาลที่ดี โดยสนับสนุนการวางแผน การจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารการเงินที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจ ความโปร่งใส่ในการตัดสินใจรวมถึงการออกกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ องกับการค้ าการลงทุน
ข้ ามพรมแดน การบูรณาการทางการเงิน และโครงการเพื่อประโยชน์สว่ นรวมในภูมิภาค (public goods) และ (3) ความเท่า
22

ยุทธศาสตร์ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนสาหรับประเทศไทยที่จดั ทาขึ ้นโดย ADB สอดคล้ องกับ ADB. 2555. Public–Private Partnership
Operational Plan, 2012–2020. Manila.
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เทียมทางเพศ โดยนาการวิเคราะห์ประเด็นเพศภาวะมาเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายและงานหลักด้ านองค์ความรู้ ทังยั
้ งจะ
ส่งเสริ มให้ ผ้ หู ญิงมีความรู้ความเข้ าใจทางการเงิน เข้ าถึงแหล่งทุน และมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจของท้ องถิ่นมากขึ ้น
21.
สาขาและพืน้ ที่ท่ เี ป็ นจุดเน้ น ADB ยังคงเน้ นการปฏิบตั กิ ารในสาขาโครงสร้ างพื ้นฐานต่อไปสาหรับโครงการที่
ดาเนินการกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้ างพื ้นฐานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการคมนาคมขนส่ง การบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า
(ความเสีย่ งจากอุทกภัย) และภาคการเงิน ส่วนการปฏิบตั ิการกับภาคเอกชนนัน้ ADB จะแสวงหาโอกาสตามที่ระบุไว้ ใน
ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (รวมถึงพลังงานสะอาด) และภาคการเงิน ความ
ช่วยเหลือโดยตรงทีใ่ ห้ แก่ประเทศไทย (แผนงานระดับชาติ) ของ ADB จะมุง่ เป้าไปที่การสนับสนุนรัฐบาลกลางเป็ นหลัก (ยกเว้ น
โครงการที่มเี ป้าหมายเฉพาะเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า) ส่วนกิจกรรมความร่วมมือและการบูรณา
การระดับภูมิภาคตามแผนงานความร่วมมือระดับอนุภมู ิภาคของประเทศไทยนันจะเน้
้
นจังหวัดยากจนที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณพรมแดน
และระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้ วย ADB จะติดตามสถานการณ์ความขัดแย้ งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพร้ อมจะให้ ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากมีการร้ องขอจากรัฐบาล
22.
ข้ อแตกต่ างจากยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่ วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับที่แล้ ว
เมื่อเปรี ยบเทียบกับยุทธศาสตร์
หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับที่แล้ ว ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับ พ.ศ.2556–2559 สนับสนุนและ
ปรับท่าทีของ ADB ผ่านแนวคิด “ไฟแนนซ์++” ซึง่ เน้ นการเป็ นหุ้นส่วนความร่วมมือทีอ่ าศัยองค์ความรู้และให้ ความสาคัญกับ
ขีดความสามารถของ ADB ในการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน นอกจากนี ้ ยุทธศาสตร์
หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับใหม่ยงั ให้ ความสาคัญกับการเติบโตแบบองค์รวม และเพิ่มความสาคัญของความร่วมมือ
และการบูรณาการระดับภูมิภาค โดยตระหนักว่ามีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องวางยุทธศาสตร์ อย่างยืดหยุน่ และจัดเตรี ยมแผนงานให้
พร้ อมเพื่อตอบสนองและวิวฒ
ั นาการให้ เข้ ากับลาดับความสาคัญและความต้ องการทีเ่ ปลีย่ นไปของประเทศไทย
3. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ก. การจัดสรรทรัพยากรเบือ้ งต้ น
23.
การวางแผนทรัพยากรและกิจกรรมของ ADB ในประเทศไทยจะมีความยืดหยุน่ ภายใต้ แนวคิด “ไฟแนนซ์++” ADB มี
การจัดสรรทรัพยากรเบื ้องต้ นภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2556-2559) เพื่อให้ ก้ แู ก่รัฐบาลไทย
ในวงเงิน 404 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐจากกองทุนปกติของ ADB ขณะที่รัฐบาลไทยยังมิได้ ยืนยันแผนการกู้เงินใดๆ ADB จะ
เดินหน้ าให้ ความช่วยเหลือด้ านองค์ความรู้และแลกเปลีย่ นแนวคิดต่อไปเพื่อให้ ข้อมูลความช่วยเหลือด้ านเงินกู้ที่สามารถ
ดาเนินการได้ และทบทวนความคืบหน้ าและกิจกรรมเป็ นประจาเพื่อให้ สอดคล้ องตรงกับความต้ องการและลาดับความสาคัญ
ของรัฐบาลไทย23 ADB คาดว่าจะสามารถจัดสรรวงเงินความช่วยเหลือทางวิชาการได้ จานวน 8.7 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐสาหรับปี
พ.ศ. 2556–2559 ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การระดมความช่วยเหลือแบบให้ เปล่าจากภายนอกมาสมทบ ADB จะใช้ ความพยายามในการ
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แผนงานสาหรับการปฎิบตั กิ ารระดับประเทศ (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
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ระดมทุนผ่านการให้ ก้ รู ่วมและแนวทางทีอ่ าศัยนวัตกรรมและองค์ความรู้เป็ นหลัก ทังยั
้ งจะใช้ โครงการความริเริ่ มระดับภูมิภาค
มาเสริ มแผนงานระดับประเทศด้ วย ส่วนเกณฑ์การปั นส่วนต้ นทุนและการเงินสาหรับประเทศไทยยังคงไว้ ตามเดิม24
ข. ภาพรวมแผนงาน
24.
การสนับสนุน ทรัพยากรและรูปแบบการสนับสนุน การให้ การสนับสนุน ทรัพยากรและรูปแบบการสนับสนุนของ
ADB จะสอดคล้ องกับความสนใจของรัฐบาลที่มีตอ่ ความชานาญด้ านใดด้ านหนึง่ ของ ADB เพื่อช่วยกระตุ้นความรู้ ช่วยจัดหา
แหล่งทุนภาคเอกชน หรื อส่งเสริ มความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค ADB มีผลิตภัณฑ์และบริ การรูปแบบต่างๆ ที่
พร้ อมจะให้ ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ โดยออกแบบให้ เหมาะสมกับผู้รับ เพื่อให้ การสนับสนุนที่ตรง
กับความต้ องการและลาดับความสาคัญของประเทศไทย ซึง่ รวมถึงการจัดหาเงินกู้เป็ นเงินสกุลท้ องถิ่นและให้ การสนับสนุนทาง
การเงินรูปแบบอื่นๆ ที่มีนวัตกรรมสูง ในการดาเนินการเพื่อเสริ มสร้ างองค์ความรู้ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนา
ระดับประเทศนัน้ สานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะยึดหลัก “ADB เป็ นหนึง่ เดียว” และทางานร่วมกับสานักต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานด้ านองค์ความรู้ (อาทิ สานักการบูรณาการเศรษฐกิจภูมิภาค สานักวิจยั เศรษฐกิจ สานักพัฒนาภูมิภาคและการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน) สานักบริ หารจัดการเงิน ตลอดจนสานักงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง และเครื อข่ายการให้ ความรู้ซงึ่ กันและกันภายใน ADB
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการทีเ่ ปลีย่ นไปของประเทศไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพและฉับไว
การยกระดับ
ความสาคัญและคุณภาพของงานที่เกี่ยวกับองค์ความรู้และการแลกเปลีย่ นแนวความคิดต่างๆ ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการ
พัฒนาระดับประเทศจะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความต้ องการการสนับสนุนทางการเงินจาก ADB ได้ นอกจากนี ้ ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ กบั ศูนย์รวมความรู้ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกตลอดจนเครื อข่ายต่างๆ ยังจะ
เป็ นส่วนเสริ มด้ านความรู้ให้ กบั ทรัพยากรบุคคลของ ADB อีกด้ วย
25.
การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน ADB จะเดินหน้ าสนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านขนส่งและโลจิสติกส์ระดับประเทศ
และระดับอนุภมู ิภาคต่อไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้ า บริ การ และประชาชน โดยจะสนับสนุนความรู้ ด้านการ
บริ หารระบบการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงทังภายในประเทศและอนุ
้
ภมู ิภาค และปรับปรุงโครงสร้ างตลอดจนบริ การการ
รถไฟแห่งประเทศไทยให้ ทนั สมัย ADB จะส่งเสริ มการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะรูปแบบการลงทุนเพื่อ
ขยายและปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนบริ การสาธารณะให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยจะให้
ความช่วยเหลือในด้ าน (1) การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทีด่ แู ลโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในหน่วยงาน
กลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (2) การระบุโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในสาขาทีม่ ีศกั ยภาพสูง เช่น
คมนาคมขนส่งและสุขภาพ (3) การออกแบบเครื่ องมือในการพัฒนาโครงการ (4) การกาหนดมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสม
ของรัฐบาลและหน้ าที่ในการบริ หารความเสีย่ งเพื่อสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และ (5) การให้
คาปรึกษาแก่โครงการนาร่องทีเ่ ป็ นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
สาหรับมาตรการสนับสนุนทางการเงินแก่
โครงการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนัน้ ADB จะกาหนดให้ เหมาะสมกับสาขาและโครงสร้ างของธุรกรรมที่จะเกิดขึ ้นต่อไป
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เกณฑ์การปั นส่วนต้ นทุนของประเทศและงบรายจ่ายที่เข้ าตามเกณฑ์ (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2) เกณฑ์การปั นส่วนต้ นทุนทาให้ ADB
จ่ายสมทบได้ สงู สุดร้ อยละ 65% ในกรณีทเี่ ป็ นเงินกู้ และร้ อยละ 70 ในกรณีทเี่ ป็ นความช่วยเหลือทางวิชาการและความช่วยเหลือแบบให้ เปล่า
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26.
การพัฒนาภาคการเงิน ADB
จะสนับสนุนการพัฒนาภาคการเงินและตลาดทุน โดยช่วยดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ของประเทศเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจทางการเงิน ฝึ กอบรมทักษะ ส่งเสริ มการออมแบบผูกพันระยะ
ยาว และผลิตภัณฑ์การเงินรูปแบบใหม่ๆ เช่น การประกันสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย และมีสว่ นช่วยเหลือในการจัดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาตลาดทุนของรัฐบาล ADB จะช่วยส่งเสริ มให้ ประชาชนกลุม่ ต่างๆ เข้ าถึงแหล่งทุนโดยสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การให้ บริ การการเงินที่ครอบคลุมของประเทศไทย และระบุกลไกที่เหมาะสมเพื่อลดช่องว่างในการให้ ก้ ขู องสถาบัน
การเงินภาครัฐและเอกชนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ADB จะสารวจช่องทางและโอกาสเพื่อช่วยให้ โครงการต่างๆ
เข้ าถึงแหล่งทุนได้ มากขึ ้น รวมทังโครงการของวิ
้
สาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็กจิ๋ว โครงการพลังงานทดแทน และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยสาหรับผู้มีรายได้ น้อย โดยผ่านช่องทางการให้ ก้ กู บั ภาคเอกชน
ของ ADB
27.
การพัฒนาที่ย่ งั ยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม ADB จะสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อมและเศรษฐกิจสี
เขียวของรัฐบาลโดย (1) ช่วยเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของการบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านอุทกภัยและการจัดการทรัพยากรน ้า
แบบบูรณาการโดยชุมชน (2) จัดหาเงินกู้ให้ แก่หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐบาลเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (3) จัดทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้ เป็ นเมืองสีเขียว (4) เสริ มสร้ างการบริ หาร
จัดการแนวพื ้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ (5) จัดทาโครงการนาร่องเพื่อทดสอบเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและ
ลดการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ และ (6) ช่วยแนะนาช่องทางการใช้ ประโยชน์จากกองทุนเพื่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและกองทุนอื่นๆ
28.
ความร่ วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค ประเทศไทยและ ADB จะร่วมกันสนับสนุนแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคต่อไป รวมถึง (1) อานวยความสะดวกการเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่งและการค้ าโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการขยายแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเข้ าไปในเมียนมาร์ ช่วยในการวางแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟอาเซียน
สนับสนุนการจัดทาความตกลงด้ านคมนาคมขนส่งกับประเทศเพือ่ นบ้ านและให้ นาระบบตรวจปล่อยร่วมกัน ณ จุดเดียว หรือ
Single Stop Customs Inspection มาใช้ ตามจุดผ่านแดนที่สาคัญใน GMS (2) อานวยความสะดวกให้ แก่หว่ งโซ่การผลิต/ห่วง
โซ่มลู ค่าข้ ามพรมแดน (3) สนับสนุนการซื ้อขายพลังงานไฟฟ้ าในภูมิภาค (4) ส่งเสริ มการพัฒนาโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนระดับภูมภิ าค (5) ส่งเสริ มการบูรณาการตลาดทุนอาเซียน (6) ส่งเสริ มการท่องเที่ยวในภูมิภาค (7)
อานวยความสะดวกให้ แก่อตุ สาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ขยายกิจการในภูมิภาค และ (8) ลดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ นอกจากนี ้ ADB จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องทากิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือใน
การพัฒนาไปสูป่ ระเทศเพื่อนบ้ าน อันเป็ นการส่งเสริ มความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาคอีกทางหนึง่ ด้ วย ADB จะ
ทางานอย่างใกล้ ชิดกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกทุกประเทศในภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวกในด้ านนี ้
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4.การบริหารผลการดาเนินงาน
ก. การติดตามผล
29.
กรอบผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศจะมีการปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกปี
และ
นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือบริ หารความร่วมมือระหว่าง ADB กับรัฐบาลไทย (ภาคผนวก 1) จะมีการใช้ ระบบของประเทศไทย
(country systems) เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าของการดาเนินการให้ บรรลุผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว จะมีการส่งคณะ
เจ้ าหน้ าที่ของ ADB มาทบทวนผลการดาเนินงานเป็ นประจาเพื่อติดตามผลลัพธ์การพัฒนาตามที่กาหนดไว้ โดยจะใช้ กรอบผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ นี ้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและกาหนดแผนงานระดับประเทศในอนาคต
ADBจะพัฒนาเครื่ องมือในการติดตามประสิทธิภาพและการนาเสนอองค์ความรู้และบริ การต่างๆ
ข. ความเสี่ยง
30.
การดาเนินโครงการต่างๆ ของ ADB ในประเทศไทยเผชิญความเสีย่ งระดับปานกลาง โครงการที่ดาเนินการกับภาครัฐ
จะได้ รับการคัดเลือกอย่างรัดกุม ส่วนโครงการทีด่ าเนินการกับภาคเอกชนก็อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่มเี สถียรภาพ ระบบ
การบริ หารราชการมีขีดความสามารถสูง ทังนี
้ ้ขึ ้นกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมและแนวปฏิบตั ิที่ดีด้วย ADB จะ
ช่วยเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสถาบันภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้ องและส่งเสริ มความเป็ นเจ้ าของแผนงานยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการ
พัฒนาระดับประเทศของรัฐบาล โดยเน้ นไปที่องค์ความรู้ การแลกเปลีย่ นความคิดและความเป็ นหุ้นส่วน25 นอกจากนัน้ การ
ปรับปรุงการบริ หารจัดการภาครัฐ การเสริ มสร้ างหลักธรรมาภิบาลที่ดี และการดาเนินการตามกรอบการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนฉบับใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมีความสาคัญมาก เนื่องจากรัฐบาลมีแผนจะเร่งรัดการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชน ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องทาให้ ประเทศไทยเผชิญ
ความเปราะบางระดับหนึง่ ซึง่ ต้ องเฝ้ าติดตามอย่างใกล้ ชิด ADB จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุน่ ในกรณีที่มี
ความจาเป็ นเร่งด่วน รวมทังกรณี
้ ที่เกิดวิกฤตการณ์เนื่องจากผลพวงของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติด้วย

25

การประเมินความเสี่ยงและแผนบริ หารความเสี่ยง (ดูได้ จากลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้ องในภาคผนวก 2)
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ภาคผนวก 1
กรอบผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่ วนการพัฒนาระดับประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศa
1. เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ ต่อหัว (การเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขัน)
2. ลดความยากจน ปรับปรุงการกระจายรายได้ และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ (การเติบโตแบบองค์รวม)
3. ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (การเติบโตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม)
4. บริ การภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและโปร่ งใส (ธรรมาภิบาลที่ดี)
5. ปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในอาเซียน (ความร่ วมมือระดับภูมิภาค)
สาขาที่คัดเลือกแล้ วสาหรับการสนับสนุนจาก ADB

เป้าหมายภาครัฐ
ผลลัพธ์ ท่ ี ADB มีส่วนสนับสนุนและตัวชีว้ ัด
การขนส่ งและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประเด็นหลักที่ 1: โครงสร้ างพืน้ ฐาน)
บริ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
บริ การขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ ้น:
สามารถแข่งขันได้ เป็ นธรรม
ต้ นทุนการขนส่งลดลงเฉลีย่ ร้ อยละ 10 (ตัวเลขฐานพ.ศ. 2555: ต้ นทุนการ
เสมอภาค
ขนส่งทางรถยนต์ 1.72 บาท/ตัน-กม.และต้ นทุนการขนส่งทางรถไฟ 0.93
บาท/ตัน-กม.)

การเงิน (ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประเด็นหลักที่ 4: การพัฒนาภาคการเงิน)
การเข้ าถึงบริ การการเงินได้
เพิ่มการใช้ บริ การการเงินที่เหมาะสมโดยทัว่ หน้ า:
เท่าเทียมกันมากขึ ้น
จานวนประชากรที่ไม่มีบญ
ั ชีธนาคารลดลงร้ อยละ10 ภายในพ.ศ. 2560
ตลาดการเงินที่มีความ
หลากหลายและมีธรรมาภิ
บาลที่ดี

(ตัวเลขฐานพ.ศ.2555 เท่ากับร้ อยละ 26 ในจานวนนี ้เป็ นผู้หญิงร้ อยละ
55)c
เพิ่มจานวนผู้อยู่ในระบบบาเหน็จบานาญเป็ นร้ อยละ 60 ของกาลังแรงงาน
ทั ้งประเทศภายในพ.ศ. 2563
(ตัวเลขฐานพ.ศ. 2554 เท่ากับร้ อยละ 37)c

การดาเนินการด้ านต่ างๆ ของ ADB
ปรับปรุงผลการดาเนินงานของระบบขนส่งทาง
รถไฟ, นโยบายการขนส่งทางรถยนต์, การร่ วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน,และ
ความห่วงใยด้ านสิ่งแวดล้ อมในภาคขนส่ง
ภายในประเทศและภูมิภาค

ความช่วยเหลือทางวิชาการ
วงเงิน 700,000 ดอลลาร์
สหรัฐหรื อร้ อยละ 9 ของ
วงเงินที่ไม่ใช่การให้ ก้ ภู ายใต้
CPS
การพัฒนาภาคเอกชน =
ร้ อยละ 60
สิง่ แวดล้ อม = ร้ อยละ 10
ความร่ วมมือและการบูรณา
การระดับภูมิภาค= ร้ อยละ
30

นโยบายและยุทธศาสตร์ ภาคการเงิน, การ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินระดับรากฐาน,
สถาบันการเงินระดับฐานรากนอกระบบ,
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบริ การ, ระบบ
บาเหน็จบานาญ (ซึง่ ผนวกยุทธศาสตร์ ด้าน
เพศภาวะเข้ าสูน่ โยบายและแผนงาน)

ความช่วยเหลือทางวิชาการ
วงเงิน 3.3 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐหรื อร้ อยละ 43 ของ
วงเงินที่ไม่ใช่การให้ ก้ ภู ายใต้
CPS
การพัฒนาภาคเอกชน= ร้ อย
ละ 77
GEN/EGM = ร้ อยละ 83

การบริหารจัดการทรัพยากรนา้ (ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประเด็นหลักที่ 1: โครงสร้ างพืน้ ฐาน, ประเด็นหลักที่ 2: สิ่งแวดล้ อม)
เสริ มสร้ างการจัดการบรรเทา
ลดจานวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายจากอุทกภัย:
การป้องกันอุทกภัย และการบริ หารความเสีย่ ง
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในแต่ละปี ลดลงร้ อยละ 33 ภายในพ.ศ. 2563 จากอุทกภัย
ให้ แข็งแกร่ ง

(ตัวเลขฐานพ.ศ. 2543- 2553 เฉลีย่ 150 คนต่อปี )

ปรับปรุงการบริ หารทรัพยากร
น ้า

ความเสียหายเฉลีย่ จากอุทกภัยในแต่ปีลดลงร้ อยละ 60 ภายในพ.ศ. 2563
(ตัวเลขฐานพ.ศ. 2543- 2553 เฉลีย่ 6.5 พันล้ านบาทต่อปี )

พลังงาน (ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประเด็นหลักที่1: โครงสร้ างพืน้ ฐาน, ประเด็นหลักที่ 2: สิ่งแวดล้ อม)
ส่งเสริ มการผลิตและการใช้
ลดความเข้ มข้ นของการใช้ พลังงานต่อ GDP และการปล่อย CO2 จากภาค
พลังงานทดแทน
พลังงาน:
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

อัตราส่วนการใช้ พลังงานต่อ GDP ลดลงร้ อยละ 7.5 ภายในพ.ศ. 2559
(ตัวเลขฐานพ.ศ. 2555 เท่ากับ 18.8)
การปล่อย CO2 ลดลงร้ อยละ16 ภายในพ.ศ. 2559 (ตัวเลขฐานพ.ศ. 2554
เท่ากับ 0.505 กิโลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไฟฟ้ าหนึง่ หน่วย
(kg CO2/kWh)

การจัดสรรทรัพยากร
เบือ้ งต้ นตามแผนงานและ
ประเด็นที่มีลาดับ
ความสาคัญสูงของ ADBb

พลังงานทดแทน

เป็ นความช่วยเหลือแบบให้
เปล่าเพื่อการลงทุน จานวน 1
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อร้ อย
ละ 13 ของวงเงินที่ไม่ใช่การ
ให้ ก้ ภู ายใต้ CPS
สิง่ แวดล้ อม = ร้ อยละ 95
GEN/EGM =ร้ อยละ5
ปฏิบตั ิการภาคเอกชน

ภาคผนวก 1 15
ADB = ธนาคารพัฒนาเอเชีย, ASEAN = สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , CO2 = คาร์ บอนไดออกไซด์, CPS = ยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ, EGM = การผนวก
ประเด็นเพศภาวะเข้ าสู่นโยบายและแผนงาน, ENV = สิง่ แวดล้ อม, GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ, GEN = เพศภาวะ, kg = กิโลกรัม, kWh = กิโลวัตต์ -ชัว่ โมง, PSD = การพัฒนา
ภาคเอกชน, RCI = ความร่ วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค, TA = ความช่วยเหลือทางวิชาการ
a
รัฐบาลไทย. สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555. Thailand’s Strategy: A Road Map for Real Opportunities. กรุงเทพฯ (คณะรัฐมนตรี ให้ ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
b
มีการจัดสรรวงเงินทั ้งสิ ้น 2.725 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อร้ อยละ 35 ของวงเงินทีไ่ ม่ใช่การให้ ก้ ภู ายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ) เพื่อสนับสนุนการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน การให้ บริ การความรู้ และการปฏิรูปนโยบาย
c
มีการแยกข้ อมูลตามเพศ
ที่มา: ธนาคารพัฒนาเอเชีย

ภาคผนวก 2

ลิงค์ เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=THA-2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (บทสรุ ป): รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (ประเทศไทย)
การวิเคราะห์ความยากจน (บทสรุ ป)
การวิเคราะห์ประเด็นเพศภาวะ (บทสรุ ป)
การประเมินสิง่ แวดล้ อม (บทสรุ ป)
การประเมินภาคเอกชน (บทสรุ ป)
การประเมินรายสาขา (บทสรุ ป): คมนาคมขนส่ง
การประเมินรายสาขา (บทสรุ ป): การเงิน
การประเมินรายสาขา (บทสรุ ป): พลังงาน
การประเมินรายสาขา (บทสรุ ป): ทรัพยากรน ้า
การประเมินความเสี่ยงและแผนบริ หารความเสี่ยง (บทสรุ ป)
ดัชนีชี ้วัดประเทศและโครงการ
เกณฑ์การปั นส่วนต้ นทุนของประเทศและงบรายจ่ายที่เข้ าตามเกณฑ์
การจัดทายุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ
การประเมินผลยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศฉบับพ.ศ. 2555-2559
แผนงานสาหรับการปฏิบตั กิ ารระดับประเทศ
การรับรองผลการประเมินผลยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศพ.ศ. 2555-2559

เอกสารเพิ่มเติม
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แผนปฏิบตั กิ ารด้ านองค์ความรู้ ระดับประเทศ
ความร่ วมมือและการบูรณาการระดับภูมภิ าค
กรอบยุทธศาสตร์ ห้ นุ ส่วนการพัฒนาระดับประเทศ
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