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การทบทวนยุทธศาสตร์ 2020 ระยะกลาง  (Mid-term Review of Strategy 

2020)  เป็นผลของกระบวนการท�างานเป็นเวลาหนึ่งปีตามที่ได้ประกาศ

ไว้ในการประชุมประจ�าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asian 

Development Bank : ADB)  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

ADB  จัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ 2020 ซึ่งด�าเนินการมาได้

ครึ่งทางแล้ว เพื่อตระเตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือความท้าทาย

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง ADB จ�าเป็น

ต้องปรับตัวให้สอดรับ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ

เปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น การทบทวนครั้งนี้จึงเป็นการวิเคราะห์บท

เรียนที่ได้จากการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์  2020 และประเมิน

ความท้าทายในการพัฒนาที่มีอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในประเทศ

สมาชิกที่ก�าลังพัฒนา (developing member countries) เพื่อเป็นการ

ต่อยอดการวิเคราะห์และประเมินผลดังกล่าว ADB  ได้น�าเสนอแผนงานที่ประกอบ

ด้วยประเด็นส�าคัญ 10 ข้อเกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์ในอนาคตเอาไว้ด้วย การทบทวนครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง

การปฏิบัติการของ ADB ในพื้นที่สร้างเสริมทักษะและน�าเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา 

นอกจากนี้ การทบทวนดังกล่าวยังได้อภิปรายว่า ADB เองควรด�าเนินการอย่างไรเพื่อให้มีนวัตกรรมมากขึ้น (innovative) 

ท�างานแบบองค์รวม (inclusive) และมีบูรณาการมากขึ้น (integrated) ในขณะที่ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ 

ADB ส่งเสริมแนวคิด 3 “ไอ” ดังกล่าวเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนและแก้ไขประเด็นท้าทายด้านความ

ยากจนที่ยังเหลืออยู่

ในการทบทวนยุทธศาสตร์ 2020 ระยะกลาง คณะกรรมการบริหารของ ADB ได้มีการหารือกันหลายรอบ ทั้งยังได้มีการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคหลายครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล  ผู้แทนภาคเอกชน และ

สมาชิกของภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา เจ้าหน้าที่ ADB เองได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้ ยังได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้เชี่ยวชาญภายนอกอีกด้วย ทางด้านส�านักประเมินผลอิสระของ 

ADB (Independent Evaluation Department) ได้จัดท�ารายงานพิเศษเรื่อง Inclusion, Resilience, Change: 

ADB’s Strategy2020 at Mid-Term รวมทั้งได้เข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารของ ADB และผู้แทนกลุ่มต่างๆ

ด้วย

 

การทบทวน

ยุทธศาสตร์ 2020 ระยะ

กลาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง

ปฏิบัติการของ ADB ในพื้นที่ สร้าง

เสริมทักษะและน�าเสนอบริการที่ดี

ยิ่งขึ้นให้แก่ประเทศสมาชิกที่

ก�าลังพัฒนา 

การรับมือความท้าทายในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง

“เอกสารนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้พยายามตรวจสอบ

มาตรฐานการแปลอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ดีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ ADB และต้นฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารชิ้นนี้เท่านั้นที่

ถือว่าเป็นเอกสารแท้จริงและเป็นทางการฉบับเดียว การอ้างอิงใดๆ ต้องอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารนี้”



การทบทวนยุทธศาสตร์ 2020 ระยะกลาง พบว่าปฎิบัติการด้านต่างๆ ของ ADB สอดรับกับวาระเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ 2020 ทั้ง 3 ด้านเป็นอย่างดี ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
การเติบโตแบบยั่งยืนที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการระดับภูมิภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 กว่า
ร้อยละ 80 ของการปฏิบัติการของ ADB อยู่ในสาขาหลัก 5 สาขาภายใต้ยุทธศาสตร์ 2020 ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค การพัฒนาภาคการเงินและการศึกษา 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นช่องทางหลักที่ท�าให้บรรลุวาระเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ส่วนโครงการ
ที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานยังมีปริมาณจ�ากัด อัตราความส�าเร็จของโครงการที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วของ ADB 
ยังต�่ากว่าเป้าหมายแม้ว่าตัวเลขจะปรับสูงขึ้นในระยะหลังดังนั้น ADB จ�าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเชิง
สถาบันให้เข้มแข็ง รวมทั้งทักษะบุคลากรและกระบวนการทางธุรกิจ 

ส�าหรับการประเมินอุปสรรคในการพัฒนาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น การทบทวน 
ดังกล่าวนี้พบว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะขจัดความยากจนสมบูรณ์ได้ภายในกลางทศวรรษ 2020 
(ความยากจนสมบูรณ์ หมายถึง จ�านวนประชากรที่มีรายได้ต�่ากว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน) อย่างไรก็ตาม 
เกณฑ์ความยากจนดังกล่าวไม่เพียงพอที่ประชากรยากจนในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาจะยังชีพอยู่ได้ 
ประชาชนกว่า 1.6 พันล้านคนยังด�ารงชีพโดยมีรายได้น้อยกว่า 2  ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ท�าให้มีความเปราะ
บางสูงต่อวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้

ประชาชนเหล่านี้ ยังประสบปัญหาอื่นๆ อันเนื่องมาจากความยากจนที่
ไม่ใช่ปัญหาเชิงรายได้ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็ก และความเท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผชิญความเหลื่อมล�้าทั้งในด้าน 
รายได้และการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งช่อง
ว่างดังกล่าวก�าลังขยายห่างออกไปทุกที โครงสร้าง
พื้นฐานที่มีขนาดใหญ่ยังขาดแคลนอยู่มาก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและจ�าเป็นต้องมีมาตรการปรับตัว

ตลอดจนมาตรการบรรเทาผลกระทบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน ประเทศสมาชิก

ที่ก�าลังพัฒนาหลายประเทศเลื่อนสถานะเป็นประเทศที่มีราย
ได้ปานกลางแล้วขณะที่บางประเทศก�าลังก้าวไปเป็นประเทศที่มี

รายได้ปานกลางระดับสูง ถึงแม้ประเทศเหล่านี้จะมีขีดความสามารถ    
    เชิงสถาบันค่อนข้างสูงแต่ก็ยังเผชิญประเด็นท้าทายในการพัฒนา รวมทั้ง
การขจัดความยากจนที่เหลืออยู่ การรับมือกับความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ การสร้างงานที่มีคุณค่าส�าหรับ
คนหนุ่มสาว และการบรรเทาพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่พบในการทบทวน

การทบทวนยุทธศาสตร์ 
2020 ระยะกลาง สรุปว่าทิศทาง

เชิงยุทธศาสตร์โดยรวมของยุทธศาสตร์ 
2020 มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการ
รับมือประเด็นท้าทายในการพัฒนาภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกซึ่งก�าลังเปลี่ยนแปลง อย่างไร

ก็ตาม ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ADB จึงจ�าเป็นต้องปรับ

เปลี่ยนตามด้วย



ยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญ
การทบทวนยุทธศาสตร์ 2020 ระยะกลาง สรุปว่าทิศทางเชิงยุทธศาสตร์โดยรวมของยุทธศาสตร์ 2020 มีความ
ถูกต้องและเหมาะสมกับการรับมือประเด็นท้าทายในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซ่ึงก�าลังเปล่ียนแปลง 
อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ADB จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ประเด็นที่มี
ความส�าคัญสูง 10 อันดับแรกจะถูกก�าหนดเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ ADB นับจากนี้จนถึงปีพ.ศ. 2563 ประเด็น
ที่มีความส�าคัญ 7 ข้อแรกเน้นไปที่การปรับสมดุลและสร้างความเฉียบคมให้กับการปฏิบัติการต่างๆ ของ ADB 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็นที่เหลืออีก 3 ข้อมี 
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ ADB



1

2

การลดความยากจนและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม ADB จะด�าเนินการตาม

วิสัยทัศน์เพื่อท�าให้ภูมิภาคปลอดความยากจน กล่าวคือ สามารถขจัดความยากจนที่สุดและลดระดับความ 

เปราะบางและความเหลื่อมล�้าด้วยการเพ่ิมความช่วยเหลือเพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นการ

เติบโตแบบองค์รวม โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเชื่อมโยงคนยากจนเข้ากับตลาดและช่วยให้พวกเขา

เข้าถึงบริการสังคมได้สะดวกขึ้น ADB ยังจะสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์แก่

พื้นที่ล้าหลังและช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium Development 

Goals)  ทั้งนี้ ADB จะเพิ่มโครงการด้านการศึกษาจากร้อยละ 3 ของความช่วยเหลือทางการเงินที่อนุมัติราย

ปีระหว่างปีพ.ศ. 2551-2555 เป็นร้อยละ 6-10 ภายในปีพ.ศ. 2563 และเพิ่มโครงการด้านสาธารณสุขจาก

ร้อยละ 2 ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นร้อยละ 3-5 ภายในปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ADB จะเน้นให้ความช่วย

เหลือกับระบบการคุ้มครองทางสังคม  การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและการท�าธุรกิจแบบองค์

รวม  (inclusive business)  นอกจากนั้น  ADB จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและขีดความ

สามารถเชิงสถาบันให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล ทันต่อเวลา และปลอด

ทุจริต สุดท้าย ADB จะจัดหาทรัพยากรเพิ่มขึ้นส�าหรับประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาซึ่งมีรายได้ต�่า มีความ

เปราะบางสูง และได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เนื่องจากภูมิภาคนี้เผชิญความท้าทายด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ADB  จะสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้น  

ขณะเดียวกันก็จะรักษาระดับความช่วยเหลือที่ให้แก่การบรรเทาผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศผ่านโครงการพลังงานสะอาด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการขนส่งอย่างยั่งยืน  ADB 

จะน�าเรื่องการปรับตัว และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบูรณาการเป็นส่วน

หนึ่งของการวางแผนการพัฒนาการออกแบบและการด�าเนินโครงการ ADB จะเสริมสร้างระบบบริหารความ

เสี่ยงภัยพิบัติเชิงบูรณาการให้เข้มแข็งเพื่อลดความเปราะบางเนื่องจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยัง 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปกป้องและรักษาศักยภาพในการผลิตของที่ดิน ป่าไม้และ

ทรัพยากรน�้า นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาเข้าถึงกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ADB ให้ความส�าคัญระหว่างปีพ.ศ. 2557-2563: 

เพิ่มความเฉียบคมให้การปฏิบัติการของ ADB



3

4

ความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค  ADB จะขยายความเชื่อมโยงในภูมิภาคและ 

ส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าด้วยการสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนและ 

เชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการพาณิชย์ ทั้งยังจะสนับสนุนให้

น�ามาตรการที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาครุ่นที่สองมาใช้ เช่น มาตรการ

อ�านวยความสะดวกการค้า การปรับมาตรฐานให้เป็นระบบเดียวกัน การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน การ

เข้าถึงเงินทุนและการพัฒนาทักษะ ADB จะส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินและเงินตราระหว่างกันเพื่อ

สร้างเสริมเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจมหภาคในภูมิภาคให้เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ ADB 

จะสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคโดยรวม เช่น มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมโรคติดต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานยังเป็นการปฏิบัติการหลักของ ADB โดย ADB จะ

สร้างเสริมผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยการปรับปรุงวิธีช่วยเหลือ การออกแบบ

ทางเทคนิคและการด�าเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นไปที่การ

ปฏิบัติงานและการบ�ารุงรักษา ADB จะพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่มาก โดยจะใช้

ประโยชน์จากการลงทุนภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อน�ามาเสริมทรัพยากรทางการเงินของ ADB 

ที่มีจ�ากัด นอกจากนี้ ยังจะปฏิรูปนโยบาย กฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการเหล่านี้

โครงการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานจะเชื่อมโยงคนยากจน

เข้ากับตลาดและช่วยให้พวกเขาเข้าถึง

บริการสังคมได้สะดวกขึ้น ADB จะสนับสนุน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น

ประโยชน์แก่พื้นที่ล้าหลังและช่วยให้

สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ



ADB จะขยาย
ความช่วยเหลือที่ให้แก่

การพัฒนาและการปฏิบัติการ
กับภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อเพิ่มสัดส่วนของปฏิบัติการด้าน
นี้ให้สูงถึงร้อยละ 50 ของปฏิบัติ

การรายปีภายในปีพ.ศ.

2563



ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  เนื่องจากประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่จะเลื่อนสถานะเป็น

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (middle-income countries) ภายในปีพ.ศ. 2563 ADB จึงต้องปรับแนวทาง

เชิงยุทธศาสตร์ให้เฉียบคมเพื่อให้การปฏิบัติการต่างๆ สอดรับและตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนา

ของประเทศเหล่านี้ ประเทศที่มีรายได้ปานกลางยังคงเผชิญความท้าทายในการลดความยากจน (ประชากร

ยากจนอย่างมากของเอเชียประมาณร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางในปีพ.ศ. 2553) 

และความเปราะบาง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มคนตามขอบชายแดน ปัญหาความเหลื่อมล�้าที่เพิ่ม

ขึ้น ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ล้วนเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญทั้งสิ้น ADB จะสนับสนุนการเติบโตแบบองค์รวม การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน และการพัฒนาธรรมาภิบาลในประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต�่า ส�าหรับประเทศที่มีรายได้ปาน

กลางระดับสูง ADB จะเป็นผู้จัดหาแนวทางที่ช่วยเร่งให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็น

หุ้นส่วนทางการเงิน และเป็นแหล่งที่มาขององค์ความรู้และนวัตกรรม  นอกจากนี้ ADB ยังจะเดินหน้า

สนับสนุนโครงการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของภูมิภาคในประเทศที่มีรายได้ปานกลางต่อไป และจะทบทวน

และปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให้เข้ากับระบบของประเทศที่มีรายได้ปานกลางและลดระยะเวลาการ

ตอบสนองลงด้วย

การพัฒนาและการปฏิบัติการกับภาคเอกชน ADB จะขยายความช่วยเหลือที่ให้แก่การพัฒนา

และการปฏิบัติการกับภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มสัดส่วนปฏิบัติการด้านนี้ให้สูงถึงร้อยละ 50 ของ

ปฏิบัติการรายปีภายในปีพ.ศ. 2563 ทั้งยังจะช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศสมาชิกที่

ก�าลังพัฒนาให้เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น นอกจากเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของโครงการต่างๆ

แล้ว ADB ยังจะมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้พัฒนาโครงการด้วย นอกจากนี้ ADB จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการ

สร้างกรอบกฎหมายและกรอบเชิงสถาบันที่จ�าเป็น สนับสนุนการพัฒนาโครงการ และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ

ธุรกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ADB จะยังสนับสนุนตราสาร

และธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมสูงส�าหรับโครงการต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ส่งเสริม

เครดิต (credit enhancement products) และการให้กู้เป็นเงินสกุลท้องถิ่น ADB จะปรับกระบวนการ

ทางธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับธุรกรรมภาคเอกชนที่มีมูลค่าไม่สูงนักแต่มีผล

กระทบทางการพัฒนาสูงและมีความเสี่ยงกับต้นทุนในการท�าธุรกรรมครั้งแรก (upfront) สูง

แนวทางที่อาศัยองค์ความรู้เป็นหลัก   หน่วยงานทุกส่วนของ ADB จะน�าเอาแนวคิด “ADB เป็น

หนึ่งเดียว” (“One ADB”) มาใช้ในการท�างานร่วมกันเพื่อน�าเสนอแนวทางที่อาศัยองค์ความรู้เป็นหลัก 

ส�านักงานผู้แทนประจ�าประเทศต่างๆ จะแสวงหาหุ้นส่วนและโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและ

องค์ความรู้กับประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา และจะท�าหน้าที่ประสานงานการให้ความช่วยเหลือของ ADB 

ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการท�างานด้านองค์ความรู้จะสอดรับกับปฏิบัติการในพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน

ต่างๆ ของ ADB จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดเตรียมโครงการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยน�า

เอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการจัดเก็บ เรียกใช้ และเผยแพร่ 

ข้อมูลความรู้ต่างๆ ADB จะมีบทบาทน�าในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนา และจะจัดสรรทรัพยากรให้งานด้านองค์ความรู้มากขึ้น แนวทางที่อาศัยองค์ความรู้เป็นหลัก

ประกอบกับยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญข้ออื่นๆ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ 

เพื่อการพัฒนาในประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ ADB ให้ความส�าคัญ ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2563: 

ตอบรับสภาพแวดล้อมใหม่ทางธุรกิจ



ทรัพยากรการเงินและการเป็นหุ้นส่วน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังต้องการเงินทุนเพื่อการพัฒนา

ขนาดใหญ่ ADB จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้หากการปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่ระดับหนึ่ง

ปราศจากการสนับสนุนทรัพยากรการเงินที่เพียงพอ ADB จะเพิ่มขีดความสามารถในการให้กู้ยืม รวมทั้ง

พิจารณาการให้กู้ยืมแบบผสมผสานทั้งจากกองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund) และเงิน

กองทุนสามัญ (Ordinary Capital Resources) นอกจากนี้ ยังจะใช้วิธีการให้กู้ร่วม (co-financing) เพื่อ

จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมมาสมทบกับทรัพยากรของ ADB โดยจะเพิ่มมาตรการจูงใจและลดระเบียบขั้นตอน

ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ADB จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันระดับพหุภาคีและทวิภาคี ภาค

เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อน�าทรัพยากรที่ได้รับเพิ่มเติมนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแลก

เปลี่ยนความรู้ความช�านาญระหว่างกัน องค์กรภาคประชาสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการออกแบบ 

การด�าเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามกิจกรรมโครงการและผลที่ได้รับ

สร้างประสิทธิภาพความคุ้มค่าใน ADB ADB จะพยายามหาหนทางเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และความประหยัดคุ้มค่าในการด�าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น ADB จะ

ปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อลดขั้นตอนการด�าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจัดซื้อ

จัดจ้าง การด�าเนินการดังกล่าวนี้นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรแล้ว ยังจะช่วยลดภาระของ

หน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสัญญาต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลให้ ADB เป็นหุ้นส่วนที่น่า

สนใจยิ่งขึ้น ผลของโครงการที่ก�าลังด�าเนินการอยู่และความสามารถในการเบิกจ่ายของโครงการจะถูกน�า

มาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรด้วย ADB จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารภายในองค์กรเพื่อลดขั้นตอนการด�าเนินการ และท�าให้กระบวนการทางธุรกิจมีความคล่องตัว ADB 

จะน�ากรอบการวัดผลความส�าเร็จ (results framework) มาใช้อย่างเป็นระบบมากขึ้นทั้งในระดับองค์กร 

ระดับประเทศและระดับโครงการ เพื่อวัดและติดตามผลการปฏิบัติการด้านต่างๆ ตลอดจนมาตรการเชิง

สถาบัน

8
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เพื่อให้การด�าเนิน

โครงการเป็นไปด้วยดียิ่ง

ขึ้น ADB จะปฏิรูปและปรับปรุง

กระบวนการทางธุรกิจเพื่อลดขั้นตอน

การด�าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

เสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ ADB 
ยุทธศาสตร์ที่ ADB ให้ความส�าคัญ ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2563:



จัดองค์กรเพื่อรับมือประเด็นท้าทายใหม่ๆ ADB จะด�าเนินการอย่างรอบด้านเพื่อเสริมทักษะ

บุคลากร สร้างมาตรการจูงใจและการจัดการเชิงสถาบัน (institutional arrangements) เพื่อให้สถาบัน

พัฒนาไม่หยุดนิ่ง มีความคล่องตัว และมีนวัตกรรมสูงขึ้น ADB จะด�าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการสรรหา

บุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอย่างมากโดยเร็ว ADB จะเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

ของบุคลากรสายเทคนิคเพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีฝีมือ รวมทั้งสร้างสมความช�านาญเฉพาะสาขา

บุคลากรสายเทคนิคที่มีทักษะด้านการบริหารงานดีอาจได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ 

ADB จะสร้างมาตรการจูงใจเพิ่มเติมให้บุคลากรที่มีผลงานความส�าเร็จ ให้ความส�าคัญกับลูกค้า สร้างสรรค์

นวัตกรรมองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งต่างๆ ได้ดี ADB เน้นการท�างานระยะยาวในสาย

งานและความรู้ความช�านาญทางเทคนิค โดยถือเอาความสามารถในการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพเป็นส�าคัญ 

ADB จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ADB เป็นหนึ่งเดียว” 

ส�านักงานผู้แทนประจ�าประเทศทุกแห่งจะได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่และขอบเขตในการปฏิบัติงานเพิ่ม

ขึ้นบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าประเทศนั้นๆ (national staff) จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ADB จะจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อน�ายุทธศาสตร์ที่ ADB ให้ความส�าคัญตามที่ระบุไว้ในการทบทวน

ยุทธศาสตร์ 2020 ระยะกลางมาด�าเนินการ ทั้งจะปรับปรุงกรอบการวัดผลความส�าเร็จ (results 

framework) ระดับองค์กรให้ทันสมัย เพื่อติดตามผลและรายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ADB ให้ความส�าคัญเหล่านี้

10



เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย

วิสัยทัศน์ของ ADB คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ปลอดความยากจน โดยมีพันธกิจเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิก

ที่ก�าลังพัฒนาสามารถลดปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แม้ว่าภูมิภาค

นี้จะประสบความส�าเร็จในหลายด้าน แต่ยังมีประชากรยากจนถึงประมาณสองในสามของโลก กล่าวคือ

ประชากร 1.6 พันล้านคนด�ารงชีพโดยมีรายได้ไม่ถึง 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และประชากร 733 ล้านคน

ต้องดิ้นรนเลี้ยงชีพด้วยรายได้น้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ADB มุ่งมั่นที่จะลดความยากจนผ่าน

การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม การเติบโตแบบยั่งยืนที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการระดับ

ภูมิภาค 

ส�านักงานใหญ่ของ ADB ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา มีประเทศสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้นจ�านวน 67 ประเทศ  โดยมี 48 

ประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  เครื่องมือหลักในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนา

ของ ADB ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านนโยบาย การให้เงินกู้ การเข้าร่วมทุนในโครงการ การค�้า

ประกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการ
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