
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                                        กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลั ง  ในฐานะ ผู้ว่ าการของ

ประเทศไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian  

Development Bank: ADB) เป็นหัวหน้า 

คณะผู้แทนไทย และนายสมชัย สัจจพงษ์  

ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการสำารอง

ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมประจำาปี 

สภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49  

(The 49th Annual Meeting of the Board of 

Governors of Asian Development Bank) 

และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่  

2-5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม Messe 

Convention Center นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

  รมว.คลังได้ เข้าร่วมการประชุมประจำาปีสภาผู้ ว่า 

การธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 49 ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือ

เพ่ือความยั่งยืน” (Cooperative for Sustainability) โดยใน 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รมว.คลังได้เข้าร่วมงาน Host Country 

Reception และถ่ายภาพหมู่กับนาง Angela Merkel  

นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและผู้ ว่ าการ 

ของประเทศสมาชิกร่วมกัน จากน้ันได้เข้าฟังปาฐกถาของ 

นาง Angela Merkel ดว้ย นอกจากนีเ้มือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2559 

ในช่วงพิ ธี เปิดการประชุม เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของ 

นาย TakehikoNakao ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย  

นาย Horst Köhler อดีตประธานาธิบดี และนาย Gerd Müller 

รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการพัฒนาและความร่ วม มือ 

ทางเศรษฐกจิ (Federal Minister for Economic Cooperation 

and Development) รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยมีประเด็นสำาคัญที่หยิบยก 

อาทิ นโยบายการดำาเนินงานที่สำาคัญในการมุ่งเป้าหมายไปสู่ 

การลดความยากจนในเอเชีย-แปซิฟิกผ่านการสร้างงาน 

ที่มีคุณภาพ การพัฒนาภาคเอกชน และการรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 

และภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลต่อการดำาเนินนโยบายของ ADB ที่ต้องมีความยืดหยุ่น 

สอดคล้อง และตอบสนองเพื่อให้สามารถดำาเนินงานได้ 

รมว.คลังร่วมประชุมสภาผู้ว่าการ ADB

อย่างรวดเร็ว ความร่วมมือของกลุ่มนอกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย 

และแปซิฟิกในการลดความยากจนและพัฒนาอย่างทั่วถึง ยั่งยืน

และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  รมว.คลังได้กล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งมีเนื้อหาสรุปเก่ียวกับ

สภาวะทางเศรษฐกิจและนโยบายท่ีสำาคัญๆ ทางเศรษฐกิจ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศไทย ซ่ึงควบคู่ไปกับ 

การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม 

การลงทุน รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตลอดจนโครงสร้างทางการเงินของประเทศไทย เพื่อให้

ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางและพัฒนาประเทศ

ตามแนวทางวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ทั้งนี้ มีผู้ว่าการ

จากประเทศสมาชิกอื่นๆ จำานวน 33 ประเทศ อาทิ ผู้ว่าการ

ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ด้วย  

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

  รมว.คลังได้เข้าร่วมการประชุมหารือแบบโต๊ะกลม  

ในหัวข้อ “How Trade, Technology and New Business 

Models are Shaping Asia’s Quest for Quality Jobs” 

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ว่าการของประเทศสมาชิกจำานวน 12 ประเทศ 

ร่วมหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะในประเด็น 

ที่ เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อ 

การจ้างแรงงาน ซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้มี 

การดำาเนินนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานที่สำาคัญ 

เช่น การพัฒนาศึกษาและยกระดับฝี มือแรงงานเฉพาะ  

(Vocational Education) รวมท้ังการสนับสนุน

วิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ (Start-up) ซึ่งถือเป็นนายจ้าง

ที่สำาคัญของประเทศ

  รมว.คลังได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ 

นาย Takehiko Nakao ประธานธนาคารพัฒนา

เอเชีย ในประเด็นความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก  รวมถึ ง

ประเทศไทย รวมทัง้ประเดน็การยกระดบัสำานกังาน

ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Thailand  

Resident Mission) ให้เป็นสำานักงานศูนย์กลาง 

ในระดับภูมิภาค เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาและ 

ความร่วมมือด้านต่างๆ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ของประเทศไทย นอกจากนี้ รมว.คลังได้หารือกับ

ผู้บริหารระดับสูงจากองค์การระหว่างประเทศ  

และสถาบันชั้นนำาหลายแห่ง อาทิ กลุ่มธนาคารโลก (World  

Bank Group) ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แห่งประเทศญ่ีปุ่น (Japan Bank for International  

Cooperation) ธนาคาร HSBC กลุ่ม Nomura  กลุ่ม CITI  ด้วย

  ปลัดกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมประเทศ 

ผูบ้รจิาคในกองทนุพฒันาเอเชีย 12 (Asian Development Fund 

12 Donors Consultation Meeting) รอบสุดท้าย ซึ่งเป็น 

การประชุมเพื่อแสดงเจตจำานงในการเข้าร่วมบริจาคเงิน 

ของประเทศไทยในกองทุนพัฒนาเอเชีย 12 ดังกล่าวท่ีจะเริ่ม 

การดำาเนินงานในป ีพ.ศ. 2560–2563 ในวนัที ่1 พฤษภาคม 2559 

นอกจากน้ี ปลัดกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุม  

Governors’ Plenary ในหวัขอ้ “Sustainable Development 

Goals and Asia 2030” โดยเป็นการหารือร่วมกับสมาชิก 

ของธนาคารพฒันาเอเชยี เพือ่ระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ

ท่ีเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

สมาชิกในอีก 15 ปีข้างหน้า นโยบายท่ีสำาคัญ เช่น นโยบาย 

ด้านการลงทุน แผนงานการลงทุนภาครัฐ การพัฒนาภาคเอกชน 

ในการขับเคลื่อนประเทศสมาชิกเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

การนำาเสนอประเด็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา 

ระหว่ างประเทศที่ เหมาะสมและตรงกับความต้องการ 

ของประเทศท่ีกำาลังพัฒนา รวมท้ังข้อเสนอแนะแนวทาง 

ในการดำาเนินงานของ ADB ในการติดตามประเมินผล 

การดำาเนินงานของแต่ละประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


