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ประเทศไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธอันดีกับทุกประเทศ ผานการ

ดําเนินงานความรวมมือในมิติตางๆ รวมทั้งความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ซึ่งอยูภายใต
การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ โดยมีกรมความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ผานความรวมมือทางวิชาการในลักษณะตางๆ  

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จะกลาวถึงเฉพาะความรวมมือในลักษณะหุนสวน หรือ 
partnership ซึ่งเปนความรวมมือในลักษณะที่ไทยรวมมือกับแหลงผูใหอื่นเพื่อใหความชวยเหลือแก
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เปนความรวมมือสามฝาย หรือความรวมมือไตรภาคี (trilateral 
cooperation) โดยจะศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีที่กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศดําเนินการรวมกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน และกับองคกร
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ สํานักงานภูมิภาค เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานความรวมมือ
ที่มีประสิทธิภาพ และกําหนดเปนหลักเกณฑในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของ กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศกับประเทศตางๆ ตอไป  

ผลการศึกษาพบวาไทยมีความพรอมที่จะใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศตางๆ 
แตเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน กรมความรวมมือระหวางประเทศควรมียุทธศาสตร
ความรวมมือกับตางประเทศที่ ชัดเจน มีกลไกการดําเนินงานที่เปนมาตรฐานสําหรับใชในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับทุกแหลงผูให ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา องคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศของเยอรมันมีวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือที่เปนมาตรฐาน และใหความสําคัญ
กับกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการโดยผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายในทุกข้ันตอนของการ
ดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรมโปรงใส ตรวจสอบได มีการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร 

จากขอสรุปผลการศึกษาขางตน ผูศึกษาไดนําเสนอขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคี โดยยกตัวอยางการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ: กรณีศึกษา
การใหความชวยเหลือเมียนมาดานสาธารณสุข บริเวณ 4 คูเมืองชายแดนไทย–เมียนมา ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 
1. กําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรภาพรวมความรวมมือไตรภาคี และแผนความรวมมือ

ไตรภาคีกับสหรัฐฯ ในลักษณะแผนบูรณาการความรวมมือรวมกับหนวยงานไทยตางๆ ทั้งจากสวน
ราชการ นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเขามามีสวนรวมในฐานะหนวยงานผูให
การสนับสนุนดานวิชาการ และงบประมาณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนไทยและภูมิภาคโดยรวม 

2. กําหนดใหมีการจัดทําแนวทางการบริหารโครงการที่เปนมาตรฐานเพื่อใชสําหรับการ
ดําเนินโครงการไตรภาคีกับทุกแหลงความรวมมือ โดยศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการความรวมมือ
แบบเยอรมัน แลวนํามาปรับรูปแบบและวิธีการใหเหมาะสมกับบริบทการใหความรวมมือของ  
กรมความรวมมือระหวางประเทศ  

3. นําเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการความรวมมือไตรภาคีที่ปรับปรุงแลวดังกลาว 
ตอ USAID/RDMA 



จ 

ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1. การดําเนินโครงการ: ใชแนวทางการบริหารโครงการที่พัฒนาข้ึนในการดําเนินโครงการ

ความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ ซึ่งจะใชเวลาในชวงเตรียมการราว 6–12 เดือน เพื่อสรางความเขาใจ
ในการดําเนินงานรวมกัน เตรียมความพรอมใหแกหนวยงานคูภาคีทุกฝาย 

2. กลไกการดําเนินงานและการกํากับดูแล: จัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ดังน้ี  
2.1 คณะกรรมการกํากับแผนงานความรวมมือไตรภาคี (Trilateral Steering 

Committee–TSC) ไทย–สหรัฐฯ ซึ่งมีอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ หรือผูแทน และ
ผูอํานวยการ USAID/RDMA หรือผูแทน เปนประธานรวมในการประชุม 

2.2 คณะทํางานโครงการไตรภาคี (Trilateral Operation Body–TOB) ซึ่งประกอบดวย
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ จากสวนความรวมมือ
หุนสวนทวิภาคี กรมความรวมมือระหวางประเทศ และจาก USAID/RDMA ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อน
การดําเนินโครงการ 

2.3 คณะกรรมการกํากับโครงการ (Project Steering Committee–PSC) ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของของเมียนมา กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ กรมควบคุมโรค สอท. ไทย ณ กรุงยางกุง และ USAID/RDMA เพื่อทําหนาที่พิจารณาให
ความเห็นชอบแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณโครงการ กํากับดูแลใหการดําเนินโครงการเปนไป
ตามแผน 

2.4 หนวยบริหารโครงการ (Project Management Unit–PMU) ประกอบดวย
เจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุขและจากหนวยงานอื่นๆ ของเมียนมา เจาหนาที่สวนความรวมมือ
หุนสวนทวิภาคี กรมความรวมมือระหวางประเทศ USAID/RDMA ผูเช่ียวชาญกรมควบคุมโรค และ
ผูแทน สอท. ไทย ณ กรุงยางกุง เพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผน ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  

3. จัดใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ ของ
กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา รวมถึง
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

ผู ศึกษาขอแสดงความเคารพและขอบพระคุณคณาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวย  
ดร. กาญจนา  วานิชกร เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร และผูชวยศาสตราจารย  
ดร. อรทัย  กกผล เปนอยางสูง ที่กรุณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทํารายงาน
การศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีอยางดีย่ิง 

ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต นงนุช  เพ็ชรรัตน และเจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศ 
เทวะวงศวโรปการทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน จัดหาสิ่งที่เปนเลิศใหผูศึกษาไดเรียนรูตลอดระยะเวลา
การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 น้ี 

ขอขอบพระคุณ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ  
นางจิตเกษม  ตัณฑศิริ และนายไพศาล  หรูพาณิชยกิจ รองอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ 
ที่อนุญาตและใหโอกาสผูศึกษาไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรน้ี 

ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่สวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคีทุกทานที่ใหการ
สนับสนุนและรับภาระงานแทนในชวงที่ขาพเจาเขารับการอบรม รวมทั้งขอบคุณเพื่อนขาราชการใน
กรมความรวมมือระหวางประเทศทุกทาน ที่กรุณาใหการสนับสนุนดานขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับ
การจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี 

ขอนอมกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ใหการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ขอบคุณครอบครัวที่ใหการ
สนับสนุน และขอบพระคุณครูอาจารย/ผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความรูที่เปนพื้นฐานสําคัญในการ
ประกอบอาชีพ 

ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะเปนจุดเริ่มตนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในกรอบไตรภาคีของไทยเพื่อ
ประโยชนทางราชการตอไป 

 
 
ประภัสสร  ธนูสิงห 
สิงหาคม 2560 
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กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญภาพ ฌ 
บทที ่1  บทนํา 1 

1.1 ภูมิหลงัและความสําคัญของปญหา 1 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา   2 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา  2 
1.4 สมมติฐานการศึกษา   3 
1.5 ประโยชนของการศึกษา 3 

บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 4 
2.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนา 4 
2.2 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี 6 
2.3 การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพฒันาระหวางประเทศแบบไตรภาคี

ของไทย 9 
2.4 หลักการในการวิเคราะหสภาพการดําเนินงานแบบ SWOT (SWOT 

Analysis) 15 
2.5  สรปุกรอบแนวคิดในการศึกษา 17 

บทที่ 3  ผลการศึกษา: การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ   18 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ไดกําหนดใหมี (1) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ 
และความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ 
เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม (2) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ เพื่อเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564 ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการ
พัฒนา กําหนดใหกรมความรวมมือระหวางประเทศเปนหน่ึงในหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง แผนงานการพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เพื่อเพิ่มบทบาทนําของไทยในการใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาความเช่ือมโยงดานตางๆ การวิจัยและพัฒนา และ
การพัฒนาทุนมนุษย และตามแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ที่
กําหนดวิสัยทัศนเปนองคกรนําในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไทยเพื่อผลประโยชนของชาติ 
โดยหน่ึงในพันธกิจสําคัญ คือการสงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ ผานการสงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งเสริมสรางสถานะ
ความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร 

ในการสงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศไดมอบหมายใหกรมความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานรบัผดิชอบหลกัในการ
ดําเนินการ ผานความรวมมือทางวิชาการในลักษณะตางๆ กับประเทศกําลังพัฒนา โดยใหความสําคัญกับ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดแก สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เปนลําดับแรก โดยคํานึงถึงสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่มิอาจหลีกหนีจากกันได เพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีระหวางกัน สงเสริมความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เหนียวแนนต้ังแตระดับประชาชนถึงระดับประเทศ และเปนการ
ดําเนินการตามนโยบาย Thailand Plus One ของ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
เพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อสงเสริมเปาหมายการเปนศูนยกลางอาเซียน
ของประเทศไทยอีกทางหน่ึง  

ในสวนของความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร กรมความรวมมือระหวางประเทศยังคง
รักษาความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตรที่เคยเปนประเทศผูใหเดิมของไทยไว เพื่อสรางการยอมรับ
จากประเทศมหาอํานาจในฐานะศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในเรื่องความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา โดยดําเนินการในลักษณะที่ตางจากการใหความรวมมือแกประเทศกําลังพัฒนา 
กลาวคือ เปนความรวมมือในลักษณะหุนสวน หรือ partnership เพื่อรวมกันใหความชวยเหลือแก
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เปนความรวมมือสามฝาย หรือที่ เรียกกันวา ความรวมมือไตรภาคี 
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(trilateral cooperation) ที่มีประเทศผูใหสองประเทศรวมกันใหความชวยเหลือประเทศที่สามที่เปน
ประเทศผูรับผลประโยชน (beneficiary country) ซึ่งกรมความรวมมือระหวางประเทศมีความรวมมือ 
เพื่อการพัฒนาในลักษณะไตรภาคีกับประเทศที่เปนผูใหเดิมของไทยหลายประเทศ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุน และโดยที่กรมความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑเฉพาะสําหรับการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี ดังน้ัน ความรวมมือกับประเทศ
ผูใหเดิมจึงไมมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน แตจะเปนไปตามแนวทางตามที่จะเห็นชอบรวมกัน 
หรือตามแบบที่ประเทศหุนสวนคูภาคีนําเสนอ  

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จะศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีที่กรมความรวมมือระหวางประเทศดําเนินการรวมกับประเทศหุนสวนคูภาคีแตละแหลง โดย
ที่เวลาในการศึกษามีจํากัด จึงจะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมนี กับ
ความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพ 
และกําหนดเปนหลักเกณฑในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศกับประเทศตางๆ ตอไป โดยจะยกตัวอยางการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ 
ในการใหความชวยเหลือเมียนมาดานสาธารณสะเปนกรณีศึกษาเพื่อใหเห็นภาพการดําเนินการที่เปน
รูปธรรมงายตอการทําความเขาใจ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อทราบถึงแนวปฏิบัติที่ดี ข้ันตอน และวิธีการในการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคี 

1.2.2 เพื่อนําเสนอแนวทางการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศกับประเทศหุนสวนคูรวมมือที่มีประสิทธิภาพ  

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะหแนวปฏิบัติ ข้ันตอน และวิธีการในการดําเนินงานความรวมมือ

ไตรภาคีกับประเทศเยอรมนีโดยองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) และวิธีการใน
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดย USAID  

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา 
ใชระเบียบวิธีแบบการพรรณาเชิงวิเคราะห โดยวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ 

เว็บไซต และเอกสารวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ หนังสือและเอกสารที่
เกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา และการบริหารโครงการ 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
1) สืบคนขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ อันไดแก หนังสือ เอกสารบทความ สื่อ

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ขอมูลของกรมความรวมมือระหวางประเทศ และหนวยงานอื่นๆ ที่เผยแพรในสื่อ
สาธารณะ 



3 

2) ทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3) วิเคราะหและนําเสนอแนวทางความรวมมือเพื่อการพัฒนาในกรอบไตรภาคีกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเปนไปไดในการดําเนินการ  
 

1.4  สมมติฐานการศึกษา  
การมีแนวทางการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีที่ชัดเจน จะทําใหการดําเนินงานความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาของกรมความรวมมือระหวางประเทศมีคุณคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรางความ
มั่นใจใหแกประเทศหุนสวนคูภาคีและประเทศผูรับผลประโยชนในการเขารวมดําเนินการ อันจะเปน
การสงเสริมบทบาทนําของไทยในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาในลักษณะไตรภาคีในภูมิภาค 

 
1.5 ประโยชนของการศึกษา  

ใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแนวปฏิบัติ (standard of operation) ในการดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศ/แหลงคูรวมมือตางๆ เปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศผูรับอยางแทจริง 
และสอดคลองกับผลประโยชนของไทย 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 

2.1.1  นิยาม  
คณะกรรมาธิการการใหความชวยเหลือ เพื่ อการพัฒนา (Development 

Assistance Committee–DAC) ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา1 
(Organization for Economic Cooperation and Development–OECD) เปนผูใชคําวา “ความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance–ODA)” เปนครั้งแรกในป 
พ.ศ. 2512 เพื่อใชเปนมาตรวัดการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ซึ่งเริ่มดําเนินการ
มาต้ังแตป พ.ศ. 2504 และคํา ODA น้ี ไดถูกใชเปนตัวช้ีวัดของการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ
อยางแพรหลายในเวลาตอมา  

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ คือความชวยเหลือที่รัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐ (หมายรวมถึงรัฐบาลกลาง และหนวยงานทองถ่ิน) ใหแกประเทศที่ DAC กําหนดวา
เปนประเทศผูรับ (รายช่ือประเทศผูรับมาจาก www.oecd.org/dac/stats/dac/directives) และ
องคกรเพื่อการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผูรับ 
ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ความชวยเหลือดานเงินกูแบบผอนปรน (Soft Loan หรือ Concessional 
Loan) ซึ่งประกอบดวยเงินกูระยะยาวดอกเบี้ยตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่วไป มีชวงเวลาปลอดหน้ี 
(Grace Period) ระยะหน่ึง และมีสัดสวนการใหเปลา (ในรูปของตัวเงิน หรือการใหความชวยเหลือใน
ลักษณะอื่น) อยางนอย 25% และ (2) ความชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Aid) ซึ่งอาจเปนการให
การสนับสนุนทางการเงิน หรือการใหความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ รวมทั้งความรวมมือ
ดานพลังงานนิวเคลียรที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของประชาชน ความรวมมือดานวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของประเทศผูรับ (อาทิ การใหเพื่อสงเสริมงานของพิพิธภัณฑ หองสมุด โรงเรียน
ศิลปะและดนตรี การสนับสนุนอุปกรณกีฬา) การสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูอพยพในประเทศ
กําลังพัฒนา การวิจัยเพื่อประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา แตไมรวมความรวมมือทางทหาร การ
รักษาสันติภาพ ความรวมมือระหวางหนวยงานตํารวจ (ยกเวนการจัดฝกอบรมใหตํารวจ) และการ
ตอตานการกอการราย2 

José Antonio Alonso and Jonathan Glennie ไดใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา 
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาจะมีลักษณะเปน (1) การใหการสนับสนุนและเปนสวนเสริมการ

                                                
1 OECD เปนองคกรที่ใหการสงเสริมประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรวมมือกันให
ความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาที่ไมใชสมาชิก OECD ปจจุบันมีสมาชิก 35 ประเทศ จากทวีปยุโรป อเมริกา
เหนือ และแปซิฟก  
2 ที่มา Is it ODA? http://www.oecd.org/dac/stats 



5 

ดําเนินงานของประเทศกําลังพัฒนาในการจัดหาสวัสดิการข้ันพื้นฐานที่ไดมาตรฐานใหแกประชาชน
ของประเทศ (2) สงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนามีระดับรายไดที่สูงข้ึน มีความเปนอยูที่ดีข้ึน ลดความ
เหลื่อมล้ําระหวางประเทศ และ (3) สนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการมีสวนรวม
ในกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ3 

2.1.2  แหลงผูใหความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 
จากการศึกษาขอเขียนของ Willem Luijkx and Julia Benn ในเรื่อง Emerging 

providers’ international co–operation for development4 พบวาความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน (ป 2557) มาจากทั้งประเทศผูใหที่เปนสมาชิก OECD–DAC (28 ประเทศ) 
คิดเปน 83% ประเทศผูใหรายใหม (emerging providers) ที่รายงานผลการดําเนินงานไปยัง 
OECD–DAC (19 ประเทศ รวมประเทศไทย) คิดเปน 14% และประเทศผูใหรายใหมที่ไมไดรายงาน
ผลการดําเนินงานให OECD–DAC ทราบ (10 ประเทศ) คิดเปน 3% โดยคิดเปนมูลคาของการให
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาจากประเทศผูใหรายใหมรวมกันทั้งหมดเทากับ 32 พันลานเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 1,120 พันลานบาท (ประเทศผูใหที่เปนสมาชิก OECD–DAC ใหรวมกัน 150.8 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,278 พันลานบาท) 

2.1.3 หลักการในการดําเนินงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ  
ในการประชุม HLM–GPEDC ครั้งที่ 2 ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ที่ประชุมไดมี

การหารือกันถึงแนวทางการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถ
สนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และไดขอ
สรุปวา ความรวมมือที่ดีควรมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ  

1) Ownership of Development Priorities by partners receiving 
support 

ประเทศผูรับจะตองเปนผูกําหนดความตองการในการพัฒนาประเทศ แสดงถึง
ความเปนเจาของมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกข้ันตอน ต้ังแตศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการ 
ออกแบบกิจกรรม ดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพที่จําเปนในการ
ดําเนินงานของบุคลากร ผานการปฏิบัติงานรวมกับผูเช่ียวชาญ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรม/
โครงการตอไปไดภายหลังความรวมมือสิ้นสุด 

2) Focus on Results 
ประเทศผูใหจะตองใหความชวยเหลือประเทศผูรับโดยมุงหวังใหประเทศผูรบัมี

ความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการในการพัฒนาประเทศตามวาระแหงชาติได ผานการเรียนรูจาก
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีการติดตาม ประเมินผลดวยเครื่องมือที่ เหมาะสม เพื่อวัด
ประสิทธิผลของการดําเนินงานไดอยางชัดเจน  

3) Inclusive Partnerships  

                                                
3 UN ECOSOC (2015), What is development cooperation? 2016 Development Cooperation Forum 
Policy Briefs, February 2015, No. 1  
4 ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.oecd–ilibrary.org/docserver/download 
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การบูรณาการความรวมมือระหวางแหลงผูใหตางๆ และประเทศผูรับ เพื่อให
การดําเนินงานความรวมมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ําซอนของกิจกรรม ลดการใชทรัพยากร 
และสามารถนําไปขยายการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปน ลดตนทุนในการดําเนินการ มีการจัดสรร
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสงเสริมการทํางานของกันและกัน 

4) Transparency and Accountability 
ทั้งแหลงผูใหตางๆ และผูรับจะตองยึดมั่นในหลักการเดียวกันในเรื่อง 

การดําเนินงานอยางโปรงใสและตรวจสอบไดในทุกๆ เรื่องและทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน เพื่อให
ประเทศชาติและประชาชนของประเทศผูรับไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินงาน 

 
2.2  ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี 

2.2.1 พัฒนาการของความรวมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี 
ในระยะแรกการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาจะดําเนินการในกรอบทวิภาคี 

(Bilateral Cooperation) ในลักษณะผูให–ผูรับ (Donor–Recipient) ที่มีประเทศที่พัฒนาแลวเปน
ผูให และประเทศกําลังพัฒนาเปนผูรับ (North–South Cooperation) ตอมา ประเทศผูรับหลาย
ประเทศไดสั่งสมความรูและประสบการณที่ไดรับการถายทอดจากประเทศผูใหผานการรับความรวมมือ
ทางวิชาการจนถึงระดับที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใชงานในประเทศไดเอง และ
พัฒนาตอมาจนพรอมที่จะถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวใหแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ตอไป  
จึงเกิดเปนความรวมมือในลักษณะ South–South Cooperation คือความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันข้ึน ความรวมมือในลักษณะน้ีไดรับการยอมรับและกลาวถึงในการ
ประชุมวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนาหลายวาระ และลาสุดในการประชุม the second High–
Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation (HLM–
GPEDC)5 ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา วาเปนความรวมมือที่สงเสริมความรวมมือ (compliment)  
ในลักษณะ North–South Cooperation และมีสวนเปนอยางมากในการสรางความเขมแข็งให 
แกประเทศกําลังพัฒนาที่เขารวมในการดําเนินงาน ในขณะเดียวกัน มีการต้ังขอสังเกตวาการให 
ความชวยเหลือของประเทศพัฒนาแลวแกประเทศกําลังพัฒนาในลักษณะ North–South 
Cooperation ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประเทศผูรับบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได 
ดวยสาเหตุทั้งสองประการดังกลาว จึงมีคําถามเกิดข้ึนวาหากประเทศผูใหเดิมรวมมือกับประเทศผูให
จากประเทศกําลังพัฒนาใหความชวยเหลือแกประเทศที่สามที่เปนประเทศกําลังพัฒนา จะชวยใหการให
ความรวมมือเพื่อการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนหรือไม 

ความรวมมือแบบไตรภาคีถูกกลาวถึงอยางเปนทางการครั้งแรกในการประชุม 
United Nations Conference on Technical Cooperation among Developing Countries ที่
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา ในป 1978 ซึ่งไดมีการจัดทํา the Buenos Aires Plan of Action 

                                                
5 Outcome document of the Second high–level meeting of the Global Partnership for Effective 
Development Cooperation ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน–1 ธันวาคม 2016 
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for Promoting and Implementing Technical Cooperation among Developing Countries6 
และมีการกลาวถึงอยางตอเน่ืองในการประชุมความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศวาระตางๆ 
ไดแก การประชุม the High–level United Nations Conference on South–South Cooperation ที่
กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนธันวาคม 2009 ที่เช้ือเชิญใหประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายใหการ
สนับสนุนความรวมมือในแบบใต–ใต (South–South Cooperation) โดยการใหความรวมมือในแบบ
ไตรภาคี7 การประชุม the Fourth high–level Forum on Aid Effectiveness ที่เมืองปูซาน 
ประเทศเกาหลีใต8 การประชุม First High–Level Meeting of the Global Partnership for 
Effective Development Co–operation ที่ Mexico City ประเทศเม็กซิโก9 การประชุม Third 
International Conference on Financing for Development ที่กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศ
เอธิโอเปย10 และการประชุม the Second high–level meeting of the Global Partnership for 
Effective Development Cooperation ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และตอมา ไดถูกกําหนดไวใน 
2030 Agenda และ Addis Ababa Action Plan ใหเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินการเพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals–SDGs) ความรวมมือแบบ
ไตรภาคีไดรับการยอมรับในชวงไมกี่ปมาน้ี วาเปนกลไกที่สงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนาไดแลกเปลีย่น
ความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีของแตละฝายเพื่อลดความยากจนและสงเสริมการพัฒนาใน
ประเทศกําลังพัฒนา ภายใตการสนับสนุนของประเทศที่พัฒนาแลวที่เปนประเทศผูใหเดิม 

ปจจุบัน OECD ยังไมมีคํานิยามอยางเปนทางการสําหรับความรวมมือในแบบ
ไตรภาคี ซึ่งมีช่ือเรียกในภาษาอังกฤษที่หลากหลาย อาทิ "trilateral co–operation", "triangular 
co–operation"11, "trilateral assistance", "tripartite co–operation" หรือ "tripartite agreement" 
แตอาจกลาวไดวา ความรวมมือแบบไตรภาคี คือความรวมมือระหวางผูใหความรวมมือในกรอบ
North–South Cooperation หรือองคกรความรวมมือระหวางประเทศ (International Organizations) 

                                                
6 Report of the United Nations Conference on Technical Cooperation among Developing 
Countries, Buenos Aires, 30 August–12 September 1978 (United Nations publication, Sales 
No.E.78.II.A.11 and corrigendum), chap.I. 
7 Resolution adopted by the General Assembly/ Nairobi outcome document of the High–level 
United Nations Conference on South–South Cooperation/ Sixty–fourth session Agenda item 58 
(b)/ Distr.: General 23 February 2010 
8 BUSAN Partnership for Effective Development Co–operation Fourth High Level Forum on AID 
Effectiveness, BUSAN, Republic of Korea, 29 November–1 December 2011  
9 Memoire of the First High Level Meeting Of the Global Partnership for Effective Development 
Co–operation, Ministry of Foreign Affairs, MEXICAN Agency For International Cooperation For 
Development, 2014,  
10 The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for 
Development (Addis Ababa Action Agenda), adopted by the General Assembly on 27 July 2015 
(resolution 69/313, annex).  
11 เปนคําที่หลายประเทศและองคการระหวางประเทศใช และถูกใชในการประชุมระหวางประเทศที่สําคัญหลายเวที 

อาทิ UNDP Special Unit for South‐South Co‐operation, G8, G77, OECD, Asian Development Bank 
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และผูใหจากประเทศกําลังพัฒนา (Provider of South–South Cooperation) เพื่อรวมแบงปน
ทรัพยากร ความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีของคูรวมมือแตละฝายในการดําเนินโครงการเพื่อ
เปาหมายรวมกันในการลดความยากจนและสงเสริมการพัฒนาในประเทศที่สามซึ่งเปนประเทศผูรับ
ประโยชน (beneficiary countries)12 ตามความตองการของประเทศผูรับประโยชน  

ในขณะที่ UNDP ใหคํานิยามวา หมายถึง ความรวมมือระหวางประเทศกําลัง
พัฒนาในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่ดีของแตละฝาย เพื่อยกระดับการพัฒนาของแตละ
ประเทศ โดยมีประเทศที่พัฒนาแลวเปนผูใหการสนับสนุนใหความรวมมือดังกลาวประสบความสําเร็จ 
(UNDP, 2004) 

The Canadian International Development Agency (CIDA) (CIDA, 2007) 
and CUTS (CUTS, 2005) เห็นวา ความรวมมือแบบไตรภาคีไมไดหมายถึงเฉพาะความรวมมือ
ระหวางสามประเทศ แตยังครอบคลุมถึงความรวมมือระหวางประเทศผูใหที่เปนสมาชิก OECD–DAC 
ประเทศผูใหที่ไมใชสมาชิก OECD–DAC และประเทศผูรับผลประโยชน ซึ่งรวมกันแลวผูมีสวนรวมใน
การดําเนินงานความรวมมืออาจมีมากกวาสามฝาย 

2.2.2 รูปแบบของความรวมมือแบบไตรภาคี 
1) เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีรายไดปานกลาง และประเทศที่มีรายไดสูง

หรือองคกรระหวางประเทศ 
2) เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีรายไดปานกลาง ประเทศที่มีรายไดสูง

หรือองคกรระหวางประเทศ และประเทศที่มีระดับการพัฒนานอย (Least Developed Countries) 
3) เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีรายไดปานกลาง ประเทศที่มีรายไดสูง 

องคกรระหวางประเทศ และประเทศที่มีระดับการพัฒนานอย 
4) เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีรายไดปานกลาง ประเทศที่มีรายไดสูง

หรือองคกรระหวางประเทศ และประเทศที่มีรายไดตํ่า หรือประเทศที่มีระดับการพัฒนานอย จํานวน 
2 ประเทศหรือมากกวา 

2.2.3 ลักษณะของความรวมมือแบบไตรภาคี13 
1) เปนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตรที่สามารถนําไปใชกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาทุกรูปแบบ 

                                                
12 Triangular Co–operation–OECD 
13 ผลจากการจัดทําแบบสํารวจในการดําเนินงานความรวมมือแบบไตรภาคี โดย OECD และการหารือในการประชุม 
the International Meeting on Triangular Co–operation: Promoting Partnerships to Implement the 
Sustainable Development Goals ที่กรุงลิสบอน เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2016 และการประชุม the LAC–
DAC Dialogue on Development Co–operation ที่ดรุงซานติอาโก ประเทศชิลี เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2016 
และ Nairobi Outcome Document 1 Dec 2016 Nairobi Kenya http://www.ipu.org/splz–
e/nairobi16/outcome.pdf 
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2) สรางมูลคาเพิ่มในการดําเนินการที่ชัดเจนใหแกคูภาคีทุกฝาย ผานการแบงปน
ความรู เรียนรูไปดวยกัน เสริมสรางศักยภาพผูปฏิบัติ รวมมือกันแกปญหาที่เกิดข้ึนระหวาง 
การดําเนินการ 

3) เปนกลไกสงเสริมใหเกิดการบูรณาการความรู ประสบการณ ทรัพยากรจาก
ประเทศ/กรอบความรวมมือในตางๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และอนุภูมิภาค รวมทั้งสถาบัน
การเงินตางๆ ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการน้ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ 
การดําเนินงาน และทําใหการดําเนินการตามวาระการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (2030 Agenda)  
มีความกาวหนา 

4) วิธีการดําเนินงานความรวมมือแบบไตรภาคีสามารถกาวขามขอจํากัดที่เปน
อุปสรรคตอความรวมมือแบบอื่นๆ โดยคูภาคีทุกฝาย สามารถเปนไดทั้งผูให ผูไดรับประโยชน และ
ผูสนับสนุนใหเกิดการแบงปนความรู  

5) มีคาใชจายที่ตํ่ากวาความรวมมือในลักษณะอื่น โดยพิจารณาจาก (1) คาใชจาย
ในการสงผูเช่ียวชาญไปปฏิบัติงาน โดยหากใชผูเช่ียวชาญจากประเทศที่พัฒนาแลวไปปฏิบัติงานจะมี
คาตอบแทนที่สูงกวาการใชผูเช่ียวชาญจากประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนา (2) การจัด
หลักสูตรฝกอบรม หากจัดในประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนาจะมีคาใชจายที่ตํ่ากวา 

6) ใหความสําคัญกับความตองการของประเทศผูรับผลประโยชน  
7) ประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนามีความรูและประสบการณที่

เหมาะสมกับความตองการของประเทศผูรับมากกวา  
8) การใหความรวมมือของประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนาจะเนน

ในสาขาที่มีความเช่ียวชาญจริงและมีแนวปฏิบัติที่ดี เชน ไทยจะใหความรวมมือในสาขาเกษตร 
สาธารณสุข การพฒันาชนบท เปนตน 

9) เปนการดําเนินกิจกรรมขนาดเล็กไมซับซอน อาทิ การจัดฝกอบรม การสง
ผูเช่ียวชาญไปปฏิบัติงาน  

10) การจัดฝกอบรมภายใตความรวมมือแบบไตรภาคี สามารถใชภาษาที่ผูรับมี
ความเขาใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนไดมากกวา ตัวอยางเชน การใชภาษาไทยจัดฝกอบรมใหแก
บุคลากรลาว เปนตน 

11) เปนโอกาสใหประเทศผูใหที่เปนประเทศกําลังพัฒนาไดเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพในการเปนผูใหผานการทํางานรวมกับประเทศผูใหที่เปนประเทศพัฒนาแลว 

12) เปนชองทางในการรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศผูใหที่เปนประเทศ
กําลังพัฒนากับกับประเทศผูใหที่เปนประเทศพัฒนาแลว 

 
2.3  การดําเนินงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแบบไตรภาคีของไทย 

2.3.1 นโยบายดานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยไดถูกกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรตาง ดังน้ี  
1)  ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ที่กําหนดใหมีการพัฒนา

ระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ
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กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม และงานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งกลาวถึงการเช่ือมโยงไทยกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปน
หุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ  

2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564 
ยุทธศาสตรที่ 10: ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ที่กําหนดใหมีการสงเสริมความรวมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค โดยมีกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศเปนหน่ึงในหนวยงานหลักที่ขับเคลื่อนแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Sub–region (GMS) Framework) ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 
ประเทศ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia Malaysia 
Thai–Growth Triangle (IMT–GT)) ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มบทบาทนําของไทย
ในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนา ในการพัฒนาความเช่ือมโยงดานตางๆ 
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย ควบคูกันไปกับการขยายความรวมมือระหวางอนุภูมิภาค
และภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาค บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธกับ 
กลุมมหาอํานาจตางๆ  

3)  แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป พ.ศ. 2558–2561 ในดานการ
สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเสรมิสราง
สถานะความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร เพื่อใหไทยไดรับการสนับสนุนและการยอมรับจาก
ประเทศมหาอํานาจในฐานะศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีความสัมพันธที่
สรางสรรคกับประเทศยุทธศาสตร 

2.3.2 หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ 

รัฐบาลไทยโดยกรมความรวมมือระหวางประเทศ ไดใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ มาต้ังแตป พ.ศ. 2535 ตามแนวทางของการใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA)14 นอกจากน้ี ยังมีสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (สพพ.) องคการมหาชน (Neighbouring Countries Economic Development 
Cooperation Agency Public Organization–NEDA) ใหความรวมมือในดานเงินกูเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (Thai 
Exim Bank) ใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาในรูปของการใหสินเช่ือเพื่อสนับสนุนการสงออกและ
การนําเขาแกประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสวนราชการอื่นๆ รวมใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
ประเทศเพื่อนบานและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ดวย โดยมูลคาการใหความรวมมือที่หนวยงานตางๆ 
ของไทยใหแกตางประเทศรวมกันในป พ.ศ. 2558 มีประมาณ 1,429 ลานบาท โดยหนวยงานที่ให

                                                
14 ความชวยเหลือที่ใหแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีผูรับความชวยเหลือของ DAC เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 
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ความรวมมือแกตางประเทศมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ กระทรวงคมนาคม (539.6 ลานบาท)  
กรมความรวมมือระหวางประเทศ (447.4 ลานบาท) และ สพพ. (248.5 ลานบาท) 15 

กรมความรวมมือระหวางประเทศไดริเริ่มใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศ
กําลังพัฒนาในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม มาต้ังแตป 
พ.ศ. 2504 ในเวลาเดียวกับที่ไทยยังเปนประเทศผูรับความรวมมือจากแหลงผูใหอื่น เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน สรางโอกาสในการขยายตัวทางการคา และลดปญหาดานสาธารณสุข
โดยเฉพาะเรื่องโรคติดตอตามแนวชายแดน ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไทยไดปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ประเทศผูรับความรวมมือเปนประเทศหุนสวนความรวมมือเพื่อการพัฒนา (Development Partner) 
เพื่อใหความรวมมือแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Development) และเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาที่
ย่ังยืนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit) โดยการถายทอดความรูและ
ประสบการณดานการพัฒนาที่ไดมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศกําลังพัฒนาใน
สาขาที่ไทยมีศักยภาพและสอดคลองกับความตองการของประเทศคูรวมมือ อาทิ สาขาการเกษตร 
การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาชนบท และการทองเที่ยว ผานความรวมมือรูปแบบตางๆ ไดแก 
การใหทุนศึกษา ดูงานและฝกอบรม การสงผูเช่ียวชาญและอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน การดําเนิน
โครงการพัฒนา และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณภายใตโครงการ ภายใตกรอบความรวมมือ ดังน้ี  

1) การจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual International Training 
Courses: AITC)  

2) การใหทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thai International Postgraduate 
Programme–TIPP)  

3) โครงการฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Programme–
TCTP)16 

4)  ความรวมมือทาง วิชาการระหวางประเทศกําลั งพัฒนา (Technical 
Cooperation among Developing Countries–TCDC)17 

5) ความรวมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation)  
6) ความรวมมือแบบหุนสวน (Partnership Cooperation)  

                                                
15 สวนวางแผนและติดตามผลการใหความรวมมือกับตางประเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ 
16 ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาลตางประเทศในการจัดหลักสูตรฝกอบรม/
ดูงาน ใหแกผูรับทุนจากประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาล
ตางประเทศรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหลักสูตรและคาใชจายในการเดินทางมาเขารับการอบรมของผูรับทุน
ทั้งหมด 
17 ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศกําลังพัฒนาดวยกันในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และ
เทคโนโลยีระหวางกัน โดยรวมกันรับผิดชอบคาใชจายภายใตหลักเกณฑที่กําหนดใหประเทศเจาบานเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายสําหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศเจาบาน (local cost) สวนประเทศคูรวมมือที่เดินทางมารวม
กิจกรรมรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวางประเทศ (international travel cost) 
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– ความรวมมือกับแหลงผูใหเดิม (Traditional Donor) เพื่อดําเนินกิจกรรม/
โครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศไทย โดยไทยรวมรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงาน 

– ความรวมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation) เปนการรวมมือระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลของแหลงผูใหเดิมหรือองคกรระหวางประเทศ เพื่อใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ  

7) ความรวมมือในกรอบภูมิภาค อาทิ ACMECS GMS ASEAN–IAI 
2.3.3 การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

2.3.3.1 ภาพรวมการดําเนินงาน 
จากการที่ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนและรัฐบาลไทยได

ประกาศปรับเปลี่ยนสถานะของประเทศไทยจากผูรับเปนผูให สงผลใหแหลงผูใหตางๆ ลด หรือยุติ 
การใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศไทย อยางไรก็ดี เพื่อรักษาความสัมพันธระหวางกันไว  
กรมความรวมมือระหวางประเทศจึงไดปรับรูปแบบความรวมมือกับประเทศผูใหเดิมเปนแบบหุนสวน 
โดยไทยรวมรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน
ก็รวมมือกันใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อถายทอดความรู 
เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีของทั้งสองฝายใหแกประเทศที่สาม ในลักษณะของ 
ความรวมมือไตรภาคี ซึง่จะเปนการชวยเสริม (complement) และเพิ่มมูลคา(add value) ความรวมมือ
ที่ไทยใหแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ภายใตกรอบ South–South Cooperation 

2.3.3.2 เปาประสงคในการดําเนินงาน 
นอกจากการรักษาความสัมพันธกับประเทศผูใหเดิมแลว การดําเนินงาน

ความรวมมือไตรภาคีของไทยยังมีจุดมุงหมายอื่น ดังน้ี  
1 )เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศกําลังพัฒนาใหมี

ความพรอมในการจัดการกับปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาในสาขาที่ไดจากการเรียนรูจาก
ประเทศไทย 

2) ขยายบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาอื่น ในฐานะของการเปนเครือขายระหวางประเทศที่จะเอื้อตอการเปน
ทางออกของการพัฒนาและความรวมมือระหวางประเทศเหนือ–ใต–ใต 

3) การสรางความเขมแข็งและขยายการมีสวนรวมของหนวยงาน 
สถาบันทางวิชาการของไทย ในการมีบทบาทและสนับสนุนตอการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการมีบทบาทในการวิเคราะห ประมวลความรูเพื่อการพัฒนาเพื่อเปนองคความรูที่
สามารถใชประโยชนรวมกันระหวางประเทศ 

4) เพื่อขยายบทบาทของประเทศไทยในการรวมมือแบบไตรภาคีกับ
ประเทศผูใหอื่นไปยังภูมิภาคตางๆ รวมทั้งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเอเชีย
อยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

5) เพื่อเผยแพรแนวทางและหลักปฏิบัติที่ดีของไทยที่สอดรับกับความ
ตองการของประเทศผูรับและสามารถนําไปประยุกตใชได 
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6) เพื่อขยายความรวมมือแบบเครือขายกับองคกรความรวมมือและ
แหลงความรวมมือตางๆ  

7) เพื่อรวมกับแหลงผูใหในการเสริมสรางหนวยงานและสถาบนัใหมกีาร
พัฒนาสูความเปนเลิศและมีความพรอมตอการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ  

2.3.3.3 หลักการดําเนินงาน 
ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศผูใหจะอยูบนพื้นฐานของ

การรับผิดชอบรวมกันตลอดทั้งกระบวนการความรวมมือต้ังแต การพัฒนา การวางแผน การดําเนินงาน 
และการติดตามประเมินผล ดังน้ัน ทั้งสองฝายจะตองมีการปรึกษาหารือรวมกัน และจะรับผิดชอบ
รวมกัน (share cost และ responsibility) ในทุกข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการคัดเลือก การพัฒนา 
การวางแผนดําเนินงาน และการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการที่เห็นชอบรวมกัน โดยทั้งสอง
ฝายยังตองตระหนักถึงการใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพตามปฏิญญาปารีส (Paris 
Declaration on Aid Effectiveness) ดวย 

2.3.3.4 วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
แนวทางการจัดทําความรวมมือไตรภาคีไมใชเรื่องการเปนผูให–ผูรับ 

(donor–recipient) แตทุกฝายอยูในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนา (partners of development) 
ดังน้ัน เมื่อไทยและประเทศผูใหซึ่งเปนคูรวมมือเห็นชอบในหลักการรวมกันแลว จะตองหารือกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศที่สามเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวความคิดและหลักการความรวมมือไตรภาคี ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของประเทศดังกลาวโดย
คํานึงความตองการของประเทศที่สามดวย (demand–driven approach) โดยการดําเนินงาน
จะตองผานชองทางที่รัฐบาลของแตละประเทศกําหนด และจะตองสนับสนุนใหหนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศที่สามเขามามีสวนรวมในแตละข้ันตอนความรวมมือเพือ่เปนแสดงถึง
การเปนเจาของโครงการ และรวมรับผิดชอบต้ังแตเริ่มดําเนินโครงการ/กิจกรรมจนสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวาโครงการความรวมมือไตรภาคีจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองตาม
แผนงานที่กําหนดไวรวมกันระหวางไทย ประเทศผูให และประเทศที่สาม ตลอดจนสามารถดําเนินการ
ตอไปไดโดยหนวยงานของประเทศผูรับภายหลังโครงการสิ้นสุด  

2.3.3.5 การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี 
กรมความรวมมือระหวางประเทศมีการทําความตกลงความรวมมือ

ไตรภาคีกับประเทศผูใหเดิมหลายประเทศ แตมีการดําเนินการในทางปฏิบัติเพียงบางประเทศ และจะ
กลาวถึงเฉพาะความรวมมือที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ดังน้ี 

1) ความรวมมือไตรภาคีกับประเทศเยอรมนี 
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมนี อยูภายใตกรอบ 

Joint Development Cooperation with Third Countries through a “Partnership Programme” 
ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ Exchange of Notes ระหวางสองฝาย ลงนามเมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 และ 10 กันยายน 2557 มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนเปาหมายดานการ
พัฒนาของประเทศคูรวมมือที่สาม โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรูความชํานาญ และสงเสริมบทบาท
ของประเทศไทยในฐานะผูใหความรวมมือเพื่อการพัฒนา ไดกําหนดความรวมมือในแบบหุนสวน 3 
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สาขา คือ การศึกษาและอาชีวศึกษา การพัฒนาชนบท (รวมถึงดานการเกษตร การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสินเช่ือขนาดเล็ก) และสาธารณสุข โดยรูปแบบความรวมมือเนนดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคําแนะนําทางวิชาการโดยการสนับสนุนผูเช่ียวชาญทั้งระยะสั้น
และระยะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการเพื่อการพัฒนา (Technical Development 
Project) ระยะเวลาโครงการ 2–3 ป งบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการๆ ละประมาณ 
120,000 ยูโร ประเทศเปาหมาย ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม รวมถึงประเทศอื่นๆ ตามที่จะเห็นชอบรวมกัน 

ในการบริหารแผนงานความรวมมือไดกําหนดใหกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการฝายไทย และองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานฝายเยอรมัน มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ Trilateral Steering Committee (TSC) ข้ึนเพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานความ
รวมมือเปนไปตามแผนงาน รวมทั้งมีการจัดต้ัง Trilateral Operation Body (TOB) ทําหนาที่เปน
ฝายเลขาของ TSC และรับผิดชอบ day to day work ในสวนของการดําเนินโครงการจะเชิญผูมีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการทั้งหมดเขามารวมในการดําเนินการทุกข้ันตอนต้ังแตการออกแบบ การวางแผน 
การดําเนินงาน และติดตามประเมินผลโครงการ โดยรับฟงและใหความสําคัญกับความตองการ และ
ความเปนเจาของของประเทศคูรวมมือที่สาม มุงเนนใชความเช่ียวชาญที่มีอยูในภูมิภาคเปนหลัก  
เพื่อสงเสริมภูมิปญญาในภูมิภาค และถายทอดองคความรูในสาขาที่ทั้งประเทศไทยและเยอรมนีมี
ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ สงเสริมใหมีการเรียนรูและแบงปนรวมกันระหวางคูรวมมอืทัง้สาม
โดยเปนหุนสวนที่เทาเทียมกัน 

2) ความรวมมือไตรภาคีกับประเทศญี่ปุน 
ไทยและญี่ปุนไดลงนามกรอบความรวมมือแบบหุนสวนไทย–ญี่ปุน 

(Japan–Thailand Partnership Programme–JTPP) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อรวม
สนับสนุนการถานทอดประสบการณดานการพัฒนาที่เหมาะสมใหแกประเทศเพื่อนบานและประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ในรูปแบบ (1) การจัดหลักสูตรฝกอบรม
ใหแกประเทศที่สามในประเทศไทย (Third Country Training Programme) ในสาขาการจาย
กระแสไฟฟา การสงเสริมการลงทุน การผลิตอุตสาหกรรม พลังงานชีวภาพ ระบบยุติธรรม การพัฒนา
ผูพิการ การปองกันวัณโรค และการพัฒนาเสนทางคมนาคมในอาเซียน–BIMSTEC และ (2) การสง
ผูเช่ียวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ (Third Country Expert Programme) 
ภายใตโครงการไตรภาคี (3) โครงการความรวมมือไตรภาคี 

กลไกการบริหารงานความรวมมือไตรภาคีไทย–ญี่ปุน จะให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหารโครงการระหวาง
กรมความรวมมือระหวางประเทศ องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ประจํา
ประเทศไทย และหนวยงานรวมดําเนินโครงการฝายไทย แตไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงาน
ความรวมมือที่ชัดเจน มีเพียงการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานความรวมมือประจําป และการ
ประชุมตามความจําเปนของการดําเนินกิจกรรมแตละโครงการ 
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3) ความรวมมือไตรภาคีกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไทยและสหรัฐฯ ไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ไตรภาคีเพื่อการพัฒนาระหวางไทยกับสหรัฐฯ (TICA–USAID Memorandum of Understanding 
on Trilateral Cooperation) โดยผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (สพร. หรือกรมความรวมมือระหวางประเทศในปจจุบัน) กระทรวงการตางประเทศ และ 
Mission Director ของ United States Agency for International Development /Regional 
Development Mission for Asia (USAID/RDMA) ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 เพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิ ประเทศใน
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงตอนลาง ในสาขาที่ทั้งสองฝายมีความสนใจรวมกัน อาทิ สาขาสาธารณสุข 
สิ่งแวดลอม เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การคา การปรับปรุงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพ 
และตอมา ทั้งสองฝายไดลงนามรวมกันใน Mutual Declaration On World Malaria Day among 
the Thailand International Development Cooperation Agency (TICA), the Thai Ministry 
of Public Health (MOPH), the Myanmar Ministry of Health (MMOH) and the U.S. 
Agency for International Development (USAID) regarding Cooperation on Malaria 
Prevention and Control เพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการควบคุมและปองกันมาลาเรียตาม
แนวชายแดน ไทย–เมียนมาร (Malaria Prevention and Control in Myanmar–Thailand 
Border Areas) โดยมีสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวย
ปฏิบัติงานฝายไทย  

ในการดําเนินดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐ ยังอยูใน
ระยะเริ่มตน ยังไมมีการกําหนดกลไกการบริหารงานความรวมมือที่ชัดเจน 

 
2.4  หลักการในการวิเคราะหสภาพการดําเนินงานแบบ SWOT (SWOT Analysis)  

SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพปญหาของการดําเนินงานในปจจุบัน เพื่อคนหา 
จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต 
หลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณ
ภายในและสภาพการณภายนอก เพื่อใหรูตนเอง รูจักสภาพแวดลอม และวิเคราะหโอกาส–อุปสรรค 
ซึ่งจะชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ เกิดข้ึน ทั้ งสิ่งที่ เกิดข้ึนแลวและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอองคกร และจุดแข็ง จุดออน และ
ความสามารถดานตางๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการกําหนดวิสัยทัศน และ
กลยุทธเพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม  

ขั้นตอนและวิธีการทํา SWOT Analysis  
การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็งจุดออน 

โอกาสและอุปสรรคขององคกรทําใหมีขอมูลในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายทีจ่ะถูกสรางข้ึนมาบน
จุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถกําหนดกลยุทธ
ที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได ภายใตการ
วิเคราะห SWOT น้ัน มีข้ันตอนดังน้ี  
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2.4.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเกี่ยวกับการวิเคราะหและพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร
แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา
ขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนาน้ีดวย  

1) จุดแข็งขององคกร (S–Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมอง
ของผูที่อยูภายในองคกรน้ันเอง วาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่
องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็มแข็งของ
องคกร  

2) จุดออนขององคกร (W–Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจาก
มุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรน้ันๆ เองวาปจจัยภายในองคกรที่เปน 
จุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอ
องคกร  

2.4.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรน้ัน สามารถคนหาโอกาสและ

อุปสรรคทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก อาทิ นโยบาย 
งบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาของบุคลากร คานิยม ความเช่ือและ
วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี  

1) โอกาสทางสภาพแวดลอม (O–Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบตอประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการ
ขององคกรในระดับมหภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลาน้ีมาเสริมสรางใหหนวยงานเข็มแข็ง
ข้ึนได  

2) อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T–Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอก
องคกรปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออม ซึ่งองคกรจะตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญ
แรงกระทบดังกลาวได  

2.4.3 ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม 
เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง–จุดออน โอกาส–อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว  
ใหนําจุดแข็ง–จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส–อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวาองคกรกําลัง
เผชิญสถานการณเชนใดและภายใต สถานการณเชนน้ัน องคกรควรจะทําอยางไร โดยทั่วไปในการ
วิเคราะห SWOT น้ี องคกรจะอยูใน สถานการณ 4 รูปแบบ ดังน้ี  

รูปแบบที่ 1 มีจุดแข็งเปนโอกาส สถานการณน้ีเปนสถานการณที่พึงปรารถนาที่สุด 
เน่ืองจากองคกรคอนขางจะมีจุดแข็งหลายอยาง ดังน้ัน ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก 
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(Aggressive–Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่
เปดมาหาประโยชนอยางเต็มที่  

รูปแบบที่ 2 มีจุดออนเปนอุปสรรค สถานการณน้ีเปนสถานการณที่เลวรายที่สุด 
เน่ืองจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลายประการ 
ดังน้ัน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ กลยุทธการต้ังรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลด
หรือหลบหลีกภัย อุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกรเกิดความ
สูญเสียที่นอยที่สุด  

รูปแบบที่ 3 มีจุดออนเปนโอกาส สถานการณน้ี องคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูหลายอยาง
เชนกัน ดังน้ันทางออกคือกลยุทธการพลิกตัว (Turnaround–oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแกไข
จุดออนภายในตางๆ ใหพรอมที่จะฉกฉวย โอกาสตางๆ ที่เปดให  

รูปแบบที่ 4 มีจุดแข็งเปนอุปสรรค สถานการณน้ีเกิดข้ึนจากการที่สภาพแวดลอม
ไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ ดังน้ัน แทนที่
จะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธการแตกตัวหรือขยาย
ขอบขายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มี สรางโอกาสในระยะยาว
ดานอื่นๆ แทน 
 
2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยฉบับน้ีจะศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–
สหรัฐฯ กับวิธีการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน ในมิติของการบริหารโครงการเพื่อนํา
ผลสําเร็จ/ประเด็นปญหาที่เกิดจากการทํางานรวมกับคูรวมมือแตละแหลงมาเปนขอมูลในการจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารโครงการความรวมมือไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
การดําเนนิงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

 
 
3.1 การประเมินศักยภาพในการดําเนินงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาในฐานะผูใหของไทย 

เพื่อใหทราบถึงศักยภาพและความพรอมในการดําเนินงานใหความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ของไทยแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ รายงานการศึกษาน้ี จะทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) ของสภาพแวดลอมในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา ดังน้ี 

3.1.1 จุดแข็ง (Strength) 
3.1.1.1 ดานนโยบาย 

ประเทศไทยมีนโยบายในการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดไวทั้งในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน รวมถึงแผนยุทธศาสตรกระทรวงการ
ตางประเทศที่มีการกําหนดเปาประสงคในการมีความรวมมือกับประเทศตางๆ /ภูมิภาค ไวอยาง
ชัดเจน เพื่อสงเสริมบทบาทไทยใหเปนที่ยอมรับในฐานะศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3.1.1.2 ดานหนวยงานดําเนินการ 
มีกรมความรวมมือระหวางประเทศทําหนาที่เปนหนวยงานหลักดาน

บริหารงานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ตาม “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 เปนศูนยกลางในการดําเนินงานความรวมมือ โดยมีระเบียบ หลักเกณฑ 
ที่เกี่ยวของรองรับการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ในการดําเนินงาน ยังมีหนวยงาน/สถาบันตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมากที่มีศักยภาพ พรอมจะรวมมือกับกรมความรวมมือระหวางประเทศ
ในฐานะผูเช่ียวชาญดานวิชาการใหความรวมมือในนามประเทศไทย  

3.1.1.3 ดานบุคลากร 
ไทยมีบุคลากรที่มีความรู ความเช่ียวชาญ ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ 

สาขาการเกษตร สาขาสาธารณสุข สาขาการพัฒนาชนบท ที่มีผลงานปรากฏเปนที่ยอมรับในเวที
ระหวางประเทศเปนจํานวนมาก ที่พรอมจะถายทอดความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญใหแก
บุคลากรของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ  

3.1.1.4 ดานความรู ประสบการณ และเทคโนโลยี 
ไทยมีความรูที่ไดรับการถายทอดและสั่งสมมาเปนเวลากวา 50 ป ในชวง

ที่ไทยรับความชวยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแลว และไดนําความรู ดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนา
เปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการใชงานในบริบทของประเทศไทย และพรอมที่จะถายทอด
เทคโนโลยีดังกลาวใหแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นเพื่อนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมกับบริบท
ของแตละประเทศ นอกจากน้ี ไทยยังมีตัวแบบ (model) ของแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ใน
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หลายๆ ดาน อาทิ สาขาการเกษตร สาธารณสุข การทองเที่ยว ที่เปนที่ยอมรับและใชเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูในภูมิภาค 

3.1.1.5 ดานอื่นๆ  
ไทยต้ังอยูในใจกลางของภูมิภาคที่ประเทศผูใหสามารถใชเปนฐานในการ

ใหความชวยเหลือแกประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี facility ที่พรอมสําหรับการต้ัง
สํานักงานของหนวยงาน/องคกรระหวางประเทศ และมีตนทุนการดําเนินงานใหความชวยเหลือตํ่า
หากเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 

3.1.2 จุดออน (Weakness) 
3.1.2.1 ดานนโยบาย 

มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการปกครองบอย ทําใหประเทศคูรวมมือ
ขาดความเช่ือถือ และความมั่นใจในนโยบายการดําเนินงานซึ่งบางครั้งอาจไมตอเน่ือง  

3.1.2.2 ดานการบริหารงาน:  
การขาดยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาเปนผลใหการกําหนด

ทาทีไทยในการดําเนินงานความรวมมือกับคูภาคีเปนไปอยางไมมีทิศทาง การบูรณาการแผนงานการ
ใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศระหวางหนวยงานยังมีนอย ตางคนตางดําเนินการตาม
แผนงานของตัวเอง ทําใหการใหความรวมมือของไทยขาดเอกภาพ ขาดการทํางานเปนทีม  
ไมกอใหเกิดผลกระทบที่เปนรูปธรรม การวางแผนการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบเชิงรุก
ทําไดยาก ระบบการจัดการฐานขอมูลไมทันสมัย ไมครบถวน และไมมีประสิทธิภาพ ขาดการประเมิน
ตนทุนการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่จะใชเปรียบเทียบกับผลประโยชนทีป่ระเทศไทยจะ
ไดรับจากการดําเนินงานในมิติของความรวมมือระหวางประเทศ กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน อาทิ ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ระเบียบเงินอุดหนุนการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศไมทันสมัย และไมยืดหยุน ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือที่
ตอเน่ืองและเปนระบบ ขาดการประชาสัมพันธหนวยงานที่รับผิดชอบในการการดําเนินงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา และผลของดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา 

3.1.2.3 ดานบุคลากร 
มีจํานวนไมเพียงพอ บุคลากรที่มีสวนใหญขาดทักษะและประสบการณใน

การบริหารงานความรวมมือตามแบบสากล ไมมีความพยายามในการเรยีนรูเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน  

3.1.3 โอกาส (Opportunity) 
3.1.3.1 การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนเปนโอกาสของไทยในการพัฒนา 

ความรวมมือกับประเทศอื่นๆ ทั้งที่พัฒนาแลว และกําลังพัฒนา รวมถึงองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ จากการที่ไทยไดรับการยอมรับในการเปนศูนยกลางการพัฒนาของภูมิภาคโดยพิจารณาถึง
ตําแหนงที่ต้ังของประเทศ ระดับการพัฒนา และความเช่ียวชาญที่ไทยมีซึ่งสอดคลองกับความตองการ
การพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาค และเปนโอกาสในการขยายความรวมมือรูปแบบ
ใหมๆ เชน ความรวมมือใต–ใต ความรวมมือหุนสวนภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกภูมิภาค  
โดยรวมมือกับแหลงผูใหอื่น 
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3.1.3.2 เปนศูนยกลางการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูจากประสบการณ 
บทเรียนที่ดีใหแกประเทศอื่นทั้งในและนอกภูมิภาค 

3.1.3.3 โอกาสในการขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนากับภาคประชาสังคมโดย
รวมมือกับภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศ 

3.1.3.4 โอกาสของหนวยงานไทยในการไดรับการยอมรับในการดําเนินงาน 
ความรวมมือจากประเทศคูรวมมือ ไดพัฒนาศักยภาพสูความเปนมืออาชีพในการดําเนินงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนามากข้ึน 

3.1.4 อุปสรรค (Threat) 
3.1.4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลของประเทศคูรวมมือ สถานการณทาง

การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศคูรวมมือ สงผลกระทบตอการดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนา 
3.1.4.2 ประเทศผูรับใหความสําคัญกับประเทศไทยในลําดับรอง เมื่อเปรียบเทยีบ

กับแหลงผูใหอื่นที่มีประสบการณในการใหความรวมมือมายาวนานและมีศักยภาพในการใหมากกวา 
3.1.4.3 ศักยภาพและความพรอม (absorptive capacity) ของประเทศผูรับใน

การดําเนินงานโครงการความรวมมือ  
3.1.4.4 ขอจํากัดดานงบประมาณสําหรับการดําเนินงานความรวมมือเพือ่การพฒันา

ที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 
3.1.4.5 ขาดการเช่ือถือและยอมรับจากประเทศผูรับความรวมมือ รวมถึง

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.1.4.6 การปรับตัวตอปจจัยภายนอก และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการให

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของประเทศไทยยังเช่ืองชา และไมยืดหยุน  
3.1.4.7 หลักการ แนวคิด วิธีการ รวมทั้งความเขาใจในการดําเนินงานความรวมมือ

ของภาคี คูรวมมือที่แตกตางกัน 
 

3.2 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทย 
แมวาในชวงที่ผานมา กรมความรวมมือระหวางประเทศจะมีนโยบายในการสงเสริม 

ความรวมมือไตรภาคีกับแหลงผูใหตางๆ อยางชัดเจน มีการจัดทําความตกลงเพื่อเปนกรอบการ
ดําเนินงานความรวมมือระหวางกันไวแลว แตในทางปฏิบัติมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมกับ
แหลงผูใหเพียงบางแหลงเทาน้ัน ในขณะที่ความรวมมือกับอีกหลายแหลงมีความคืบหนาเพียงเลก็นอย
หรือไมมีการดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจวิเคราะหปจจัยที่เปนประเด็นสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค ดังน้ี 

3.2.1 ปจจัยภายใน 
3.2.1.1 ดานยุทธศาสตร 

กรมความรวมมือระหวางประเทศยังไมไดมีการจัดทํายุทธศาสตร 
ความรวมมือไตรภาคีที่จะใชเปนกรอบในการดําเนินงาน ดังน้ัน การดําเนินงานในปจจุบันจึงไมมี
ทิศทางที่ชัดเจน ไมมีการกําหนดเปาประสงคที่ชัดเจนวาดําเนินการไปเพื่อสนับสนุนนโยบายดานไหน
ของรัฐบาล มีเพียงการกลาวอางวาเปนการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาของ
ประเทศผูรับผลประโยชน หรือที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเปน ‘demand driven approach’ (ซึ่งอาจ
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ตีความไดวาเปนความตองการของผูใหไดเชนเดียวกัน) การกําหนดสาขาความรวมมือสวนใหญจึงเกิด
จากขอเสนอของหนวยงานของแหลงผูใหที่เปนคูรวมมือในการดําเนินงาน อาทิ GIZ USAID JICA 
หรือกําหนดตามประเด็นที่เปนความสนใจของผูบริหาร ซึ่งทําใหนโยบายการใหความรวมมือขาดความ
ตอเน่ือง การดําเนินโครงการไมปรากฏผลที่เปนรูปธรรม ไมมีความย่ังยืน และไทยไมไดประโยชนจาก
การใชงบประมาณแผนดินในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาเทาที่ควร 

3.2.1.2 ดานการบริหารองคกร 
ผูบริหารระดับสูงของกรมความรวมมือระหวางประเทศปจจุบันมาจาก

สายการทูต มีการสับเปลี่ยนโยกยายทุก 1–2 ป ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายที่ไมมียุทธศาสตร
รองรับขาดความตอเน่ือง การมองภาพความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาจไมครบถวนทุกมิติผูบริหาร 
สวนใหญมักพิจารณาใหความสําคัญเฉพาะความรวมมือในกรอบทวิภาคีที่ไทยเปนประเทศผูให ลืมใช
ประโยชนจากการดําเนินงานไตรภาคีซึ่งเปนสวนเสริม (complement) ที่สําคัญสําหรับความรวมมือ
ทวิภาคี และเปนวิธีการดําเนินงานความรวมมือที่ไทยสามารถเรียนรูในสวนที่ขาดความชํานาญการ 
อาทิ แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารโครงการความรวมมือ จากการทํางานรวมกับหนวยงานความรวมมือ
ของประเทศที่พัฒนาแลว อีกทั้ง ยังเปนการประหยัดงบประมาณแผนดินที่ใชในการดําเนินการ โดย
การแบงความรับผิดชอบคาใชจายกับหนวยงานคูภาคีที่เปนผูให ไมตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
เหมือนงานความรวมมือในกรอบทวิภาคี 

3.2.1.3 ดานการบริหารโครงการ 
ในทางปฏิบัติ กรมความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีการ build in 

วิธีการบริหารโครงการไวในกระบวนการดําเนินงานความรวมมืออยางเปนระบบ จึงไมสามารถเสนอ
แนวทางการบริหารโครงการที่เปนมาตรฐานของไทยใหแหลงคูรวมมือพิจารณาได ที่ผานมามักเปนไป
ตามแนวปฏิบัติของแหลงผูใหที่เปนคูรวมมือในแตละโครงการ  

3.2.1.4 ดานบุคลากร 
จํานวนบุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบ และบุคลากร

ที่มีก็ไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดความรูและประสบการณดานการ
บริหารโครงการที่จําเปน รวมทั้งขาดทักษะดานการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวก
และยนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

3.2.1.5 ดานงบประมาณ 
กรมความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีเพียงปละ 15 ลานบาท ทําใหไมสามารถดําเนินการเชิงรุกเพื่อ
ผลประโยชนไทยไดอยางเต็มที่ ตองพิจารณาอยางรอบคอบ และเลือกทําเฉพาะโครงการที่ประเทศคู
ภาคีมีความพรอมในทุกๆ ดาน โดยมุงหวังใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จและมีความคุมคา
กับทรัพยากรที่ใชไปเปนสําคัญ 

3.2.2 ปจจัยภายนอก 
นโยบายของแหลงผูใหที่เปนคูรวมมือ: หากวิเคราะหแหลงความรวมมือที่เปน 

คูรวมมือของไทย จะพบวา มีเพียงบางแหลงเทาน้ันที่มีหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนของ
รัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามผลความรวมมือกับกรมความรวมมือ
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ระหวางประเทศ เชน องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International 
Cooperation Agency–JICA) GIZ ของเยอรมนี French Development Agency–AFD ของฝรั่งเศส 
ในขณะที่บางแหลงแมมีหนวยงานผูแทนในประเทศไทย แตไมไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนความรวมมอืไตรภาคีกับไทยโดยตรง อาทิ อังกฤษ ฮังการี และสวีเดน ในขณะที่ บางแหลง
มุงเนนการดําเนินงานโครงการระดับภูมิภาค เชน Australian Agency for International 
Development–AusAID ของออสเตรเลีย ที่มีการจัดทําความตกลงความรวมมือไตรภาคีกับไทยไว
ต้ังแตป พ.ศ. 2545 แตไมมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการไตรภาคีระหวางกัน มีแตการดําเนินโครงการ
ในระดับภูมิภาค(โครงการออสเตรเลีย–เอเชียเพื่อตอตานการคามนุษย หรือ Australia–Asia 
Program to Combat Trafficking in Persons–AAPTIP) 

  
3.3 การวิเคราะหแนวทางในการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวางกรมความรวมมือ

ระหวางประเทศกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (The Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit–GIZ GmbH)  

นับแตมีการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมนีเพื่อการดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคี ไดมีการดําเนินโครงการความรวมมือไปแลว จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย 
โครงการความรวมมือไทย–เยอรมนี–สปป.ลาว จํานวน 4 โครงการ โครงการความรวมมือไทย–
เยอรมนี–เวียดนาม จํานวน 3 โครงการ และโครงการความรวมมือไทย–เยอรมนี–ติมอร–เลสเต 
จํานวน 1 โครงการ โดยโครงการทั้งหมดเปนการตอยอดการดําเนินโครงการความรวมมือในกรอบ 
ทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรับประโยชน หรือโครงการทวิภาคีระหวางประเทศเยอรมนี
กับประเทศผูรับประโยชน ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ หรือโครงการความรวมมือในกรอบ 
ทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี ที่ประสบความสําเร็จและมีผูเช่ียวชาญชาวไทยที่มี
ความสามารถใหความรูแกประเทศที่สามตอไปได ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาการดําเนินโครงการ 
ความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

3.3.1 ดานนโยบายความรวมมือ 
โครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมันดําเนินการภายใต Memorandum of 

Understanding regarding Joint Development Cooperation with Third Countries 
through a “Partnership Programme” ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ความตกลงฉบับน้ี
กําหนดกรอบความรวมมือไวอยางกวาง มีการกําหนดความรวมมือในแบบหุนสวน 3 สาขา คือ 
Education/Vocational, Rural Development และ Health โดยรูปแบบความรวมมือเนนดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคําแนะนําทางวิชาการโดยการสนับสนุนผูเช่ียวชาญทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการเพื่อการพัฒนา (Development Project) สําหรับ
ประเทศเปาหมาย ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมถึง
ประเทศอื่นๆ ตามที่จะเห็นชอบรวมกัน มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารแผนงาน (Programme 
Management Committee) เพื่อทําหนาที่ในการบริหารแผนงานความรวมมือ พิจารณาขอเสนอ
โครงการ ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน และกําหนดใหกรมความรวมมือระหวางประเทศเปน
หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานฝายไทย และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน 
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(GIZ) เปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานฝายเยอรมัน พรอมทั้งมีการกําหนดภาระหนาที่ 
ความรับผิดชอบของแตละฝายตอการดําเนินงานความรวมมือ โดยความตกลงน้ีมีระยะเวลา 3 ป และ
จะขยายระยะเวลาดําเนินการคราวละ 2 ป จนกวาคูภาคีฝายใดฝายหน่ึงจะแจงขอยุติการดําเนินงาน
เปนเวลา 6 เดือนกอนสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานในแตละชวง  

3.3.2 ดานกลยุทธในการดําเนินงาน 
มีการสื่อสารในทีมงานไตรภาคีไทย–เยอรมัน ใหทราบและเขาใจอยางชัดเจนใน

เรื่องนโยบายและกลยุทธของประเทศไทยดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือกับ
เยอรมนี รวมถึงนโยบายและกลยุทธของเยอรมนีดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือ
กับประเทศไทย และนโยบายและกลยุทธรวมของไทยและเยอรมนีในการดําเนินความรวมมือไตรภาคี
กับประเทศที่สาม  

มีกลยุทธรวมและมีการสื่อสารภายในทีมอยางชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงค/
ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด ของโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน มีการสื่อสารทําความเขาใจ และ
รับรองรวมกันระหวางทีมงานไทย–เยอรมัน 

มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการไมเกิน 2 ป ภายใตวงเงินงบประมาณ
โครงการละประมาณ 120,000 ยูโร และสามารถขยายวงเงินไดจํานวนหน่ึงหากมีความจําเปน มีการ
กําหนดสาขาความรวมมือและประเทศเปาหมายในการดําเนินการที่ชัดเจน และเปนที่รับทราบของผูมี
สวนรวมในการดําเนินการทุกฝาย  

ความตองการในการดําเนินโครงการริเริ่มโดยหนวยงานของประเทศผูรับ โดยให
ความสําคัญกับการตอยอดโครงการความรวมมือทวิภาคีที่ดําเนินการอยูแลว และการออกแบบ
โครงการจะคํานึงถึงสภาพแวดลอมของประเทศผูรับเปนสําคัญ  

3.3.3 ดานกลไกในการดําเนินงาน 
มีการประสานงานระหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศ และ GIZ อยาง

ใกลชิดสม่ําเสมอ มีการแบงภารงานอยางชัดเจนและเปนระบบ มี การกําหนดระเบียบข้ันตอน 
การทํางานของแตละฝายที่ชัดเจน และไดมีการสื่อสารใหผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกฝายได
รับทราบและมีความเขาใจรวมกัน มีการกําหนดบทบาทของหนวยงานดําเนินงานโครงการฝายไทย 
และหนวยงานดําเนินโครงการของประเทศที่สาม รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทในดานการประสาน 
การดําเนินงานของ Aid coordinating agency ของแตละประเทศอยางชัดเจน 
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ภาพท่ี 3–1  โครงสรางความรวมมือในการดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–เยอรมัน 
 
3.3.4 ดานโครงสรางการกํากับดูแล 

มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับแผนงานความรวมมือไตรภาคี (Trilateral 
Steering Committee–TSC) ไทย–เยอรมัน ซึ่งมีอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ หรือผูแทน 
และผูอํานวยการ GIZ ประเทศไทยหรือผูแทน เปนประธานรวมในการประชุมซึ่งมีกําหนดจัดข้ึนทุก 3 
เดือน เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานไตรภาคี พิจารณาอนุมัติโครงการ 
กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนงาน แกไขปญหา ขอขัดแยง ที่อาจเกิดข้ึนระหวางการ
ดําเนินงาน พรอมน้ีไดมีการจัดต้ังคณะทํางานโครงการไตรภาคี (Trilateral Operation Body–TOB) 
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ และ GIZ ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ของ TSC ประสานการดําเนินโครงการกับทุกฝาย ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม รายงาน
ผลการดําเนินงานตอ TSC รวมทั้งใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานในประเทศ
ที่สามใหดําเนินโครงการไดตามแผน 

ในระดับของการดําเนินโครงการมีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับโครงการ (Project 
Steering Committee–PSC) ซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยงานคูภาคีทุกฝาย โดยหนวยงาน
ประเทศผูรับซึ่งเปนเจาของโครงการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณ
โครงการ กํากับดูแลใหการดําเนินโครงการเปนไปตามแผน ใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่อาจ
เกิดข้ึนระหวางการดําเนินโครงการ นอกจากน้ี ยังมีการจัดจาง Project manager (ซึ่งตองคัดเลือก 
ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําใหโครงการดําเนินการได และตองสงเสริมศักยภาพผูจัดการโครงการ
และหนวยงานใหสามารถบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ) มาทําหนาที่ติดตอประสานงาน
ระหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศ GIZ และหนวยงานรับผิดชอบโครงการของประเทศผูรับ
ประโยชน รวมทั้งทํางานดานเอกสาร งาน day to day work และสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม
โครงการของหนวยงานประเทศผูรับใหโครงการดําเนินการไปไดอยางตอเน่ืองและราบรื่น 



25 

 

 
 

ภาพท่ี 3–2  กลไกการบรหิารงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน 
 
3.3.5 ดานการบริหารโครงการความรวมมือ 

ใชหลักการบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results–based Management–
RBM) มุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินกิจกรรมโครงการทุกข้ันตอน ต้ังแต
การจัดทํา Feasibility study ประกอบการพิจารณาอนุมัติใหมีการดําเนินโครงการ การออกแบบ
กิจกรรมโครงการ การจัดทําแผนงาน การดําเนินโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการ  

 

 
 

ภาพท่ี 3–3  วงจรการดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–เยอรมนั 
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ภาพท่ี 3–4  แสดงรายละเอียดการดําเนินกจิกรรมในชวงเตรียมการดําเนินโครงการ 
 

 
 

ภาพท่ี 3–5  แสดงรายละเอียดการดําเนินกจิกรรมในชวงการดําเนินโครงการ 
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3.3.6 ดานการสงเสริมศักยภาพของเจาท่ีหนวยงานของประเทศคูภาคี 
โครงการความรวมมือไตรภาคีจะจัดฝกอบรมดานการบริหารโครงการแบบ RBM 

ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินโครงการทุกโครงการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพที่จําเปนสําหรับ 
การบริหารโครงการใหสามารถบริหารโครงการตอไปไดเมื่อโครงการสิ้นสุด 

 
3.4 การวิเคราะหปจจัยสําเร็จของการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน 

หากพิจารณากระบวนการในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน สามารถ
จําแนกปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

3.4.1 กลยุทธการดําเนินกิจกรรมแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
จะมุงเนนที่ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย โดยมีความ

ยืดหยุนตอข้ันตอนการดําเนินการสูง ลดข้ันตอนการดําเนินการที่ไมจําเปน และการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียในการดําเนินโครงการเขามีสวนรวมในการดําเนินการต้ังแตการเริ่มออกแบบกิจกรรม
โครงการไปจนตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ จะสรางความรูสึกในการเปนเจาของโครงการ ชวยลด
ความขัดแยงระหวางหมูคณะที่มีความสนใจแตกตางกัน และสงเสริมใหมีการดําเนินการอยาง
สรางสรรคเพื่อผลประโยชนรวมกัน  

3.4.2 การประสานงานและการสื่อสาร 
การกําหนดใหมีคณะทํางานไตรภาคีเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ ประสาน

การดําเนินงานกับทุกภาคสวน ทําใหสามารถควบคุมการดําเนินกิจกรรมใหดําเนินไปตามแผนและ
ชวงเวลาที่กําหนด สงผลใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4.3 โครงสรางการกํากับดูแล 
การกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับแผนงานความรวมมือไตรภาคี และ

คณะกรรมการกํากับโครงการ เปนการกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบในทุกระดับเพื่อสรางความมั่นใจในความสําเร็จของโครงการ  

3.4.4 นวัตกรรมและการเรียนรู 
ในระหวางการดําเนินโครงการจะจัดใหมีการถายทอดความรูและประสบการณ

ระหวางบุคลากรของหนวยงานคูภาคีอยูตลอดเวลา ทําใหทุกฝายไดรับประโยชนจากการดําเนิน
โครงการรวมกัน ดังน้ี  

1) ประเทศที่สาม ไดใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับประสบการณดาน
ความรวมมือกับตางประเทศ และไดเรียนรู และเตรียมการในการจัดทําโครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศ 

2) ประเทศไทย บุคลากรไดเสริมสรางประสบการณการทํางานในตางประเทศ ได
เรียนรูและรับการถายทอดวิธีการบริหารโครงการแบมุงผลสัมฤทธ์ิจากเยอรมันซึ่งมีประสบการณดาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาและโครงสรางในกวา 100 ประเทศทั่วโลก จากการปฏิบัติงานรวมกับฝาย
เยอรมัน ไดรักษาความสัมพันธกับประเทศแหลงผูใหเดิมซึ่งไมมีความรวมมือทางวิชาการในแบบ 
ทวิภาคีระหวางกันแลว และยังไดไดสงเสริมความสัมพันธที่ดีกับประเทศที่สาม โดยเฉพาะกับประเทศ
เพื่อนบานซึ่งมีความใกลชิดดานภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 
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3) ประเทศเยอรมนี ไดเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่มีประโยชน และไดสราง
ความสัมพันธกับคูภาคีเพือ่สงเสริมความรวมมือในมิติอื่นๆ  

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงาน จะตองคํานึงถึงความแตกตางของหนวยงานคูภาคี
ในเรื่องโครงสรางการบังคับบัญชาของหนวยงาน ข้ันตอนการบริหารงานภายใน ระเบียบกฎเกณฑ  
ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานโครงการไมราบรื่น และเกิดความลาชากวา
แผนงานที่กําหนดได 
 
3.5 การวิเคราะหวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวางกรมความรวมมือระหวาง

ประเทศกับองคกรเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ สํานักงานภูมิภาค (United 
States Agency for International Development Regional Development 
Mission for Asia: USAID/RDMA): กรณีศึกษาการดําเนินโครงการควบคุมและปองกัน
มาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร 

3.5.1 สืบเน่ืองจากการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือไตรภาคีเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 กรมความรวมมือระหวางประเทศและ USAID/RDMA ไดรวมกันสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการควบคุมและปองกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร เน่ืองจากพิจารณาเห็น
วาประเทศไทยมีความสําเร็จในการปองกันและควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย แตยังมีความเสี่ยง
ตอการระบาดของโรคตามแนวชายแดนจากการเดินทางเขาออกของแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน 
ประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยูระหวางการใหความชวยเหลือประเทศในอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง
ในการปองกันและควบคุมโรคมาเลเรีย ภายใต “the Presidential Malaria Initiative” ดังน้ัน หาก
ไทยและสหรัฐฯ ไดบูรณาการความรวมมือในดานน้ีเขาดวยกันก็นาจะสงผลใหการดําเนินการเพื่อการ
ปองกันและควบคุมโรคมาลาเรียในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และโดยที่ไทยมีแนวชายแดนติดกับเมียนมายาวที่สุดและสถานการณการเกิดโรคมาเลเรียมีมากกวา
แนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานอื่น จึงไดดําเนินการตามแนวชายแดนไทย–เมียนมากอน 

โครงการควบคุมและปองกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร มีระยะเวลา
ดําเนินการ 2 ป (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) มีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณสุขของเมียนมารในการปองกันการแพรระบาดของโรค
มาลาเรียที่ผานทางชายแดนไทย–เมียนมา และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการปองกันควบคุมโรค
มาลาเรียระหวางชายแดน และไดมีการลงนามเอกสาร Mutual Declaration ระหวาง กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ สํานักงาน USAID/RDMA ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไทย และสถานเอกอัครราชทูต
เมียนมาประจําประเทศไทย (ในนามกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา) เพื่อเปนกรอบในการดําเนิน
โครงการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

ในการดําเนินโครงการดังกลาว USAID/RDMA ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 680,000 เหรียญสหรัฐ โดยใหผานกรมควบคุมโรคของไทย 340,000 เหรียญสหรัฐ 
สําหรับการดําเนินงานในฝงไทย และอีก 340,000 เหรียญสหรัฐ ใหแก University Research Co., 
LLC (URC) เพื่อดําเนินโครงการ Control and Prevention for Malaria (CAP Malaria) ในฝง
เมียนมา ในสวนของกรมความรวมมือระหวางประเทศจะสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 5.8 ลานบาท 
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เพื่อดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ 4 คูเมืองชายแดนไทย–เมียนมา ไดแก (1) ทาข้ีเหล็ก (Tachileik)–แมสาย 
(2) เมียวดี (Myawaddy)–ตาก (แมสอด) (3) ทวาย–กาญจนบุรี (4) เกาะสอง (Kawthaung)–ระนอง 
โดยมีกรมควบคุมโรคเปนหนวยงานรวมดําเนินโครงการฝายไทย กิจกรรมหลัก ประกอบดวย  

1) การจัดต้ังระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและแจงเตือนสถานการณ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศที่เปนระบบ โดยฝายไทยจะสนับสนุนอุปกรณ ไดแก 

–  เครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง (คูเมืองละ 1 เครื่อง) 
–  ปรินทเตอร 4 เครื่อง (คูเมืองละ 1 เครื่อง) 
–  เครื่องโทรสาร 4 เครื่อง (คูเมืองละ 1 เครื่อง)  

2) จัดฝกอบรมถายทอดความรูและทักษะดานกีฎวิทยาและการปองกันควบคุม
โรคมาลาเรีย จํานวน 2 หลักสูตรไดแก 

–  หลักสูตร Refreshment Course on Malaria Prevention and Control 
สําหรับเจาหนาที่เมียนมาระดับปฏิบัติการในพื้นที่ 4 คูเมือง จํานวน 2 รุนๆ ละ 20 คน  

–  หลักสูตร Proficiency Testing for Malaria Microscopy สําหรับเจาหนาที่
กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา ที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง จํานวน 5 คน  

3) การจัดต้ัง Malaria Screening Point ที่โรงพยาบาลของเมียนมา ซึ่งต้ังอยูหาง
จากดานตรวจคนเขาเมืองกาญจนบรุี–ทวาย ประมาณ 50 กิโลเมตร เพื่อคัดกรองผูปวย ทําการรักษา
เบื้องตน และสงตอไปยังโรงพยาบาลในกรณีมีอาการหนัก โดยสนับสนุนกลองจุลทรรศน จํานวน 4 
เครื่อง คูเมืองละ 1 เครื่อง  

4) จัดหนวยปฏิบัติงานเคลื่อนที่ Mobile Unit เพื่อติดตามผูปวยในพื้นที่หางไกล 
โดยฝายไทยสนับสนุนรถจักรยานยนตใหฝายเมียนมาใน 4 คูเมือง คูเมืองละ 1 คัน รวมทั้งสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ อาทิ ยาและเวชภัณฑ มุงกันยุง ชุดคอมพิวเตอร 

3.5.2 ผลการดําเนินงาน 
กรมความรวมมือระหวางประเทศ ไดรวมมือกับกรมควบคุมโรค จัดหลักสูตร

ฝกอบรมใหแกเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย  
1) หลักสูตร Refreshment Course on Malaria Prevention and Control 

ใหแก เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 คูเมือง จํานวน 2 รุนๆ ละ 20 คน 
โดยรุนที่ 1 จัดระหวางวันที่ 18–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25–29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

2) หลักสูตร Proficiency Testing for Malaria Microscopy ใหแกเจาหนาที่
กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง จํานวน 5 คน ระหวางวันที่ 16–19 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

3.5.3 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานในทางปฏิบัติ 
โครงการน้ี ดําเนินการไดเฉพาะกิจกรรมการฝกอบรมในประเทศไทย สวนกิจกรรม

อื่นๆ ไมไดดําเนินการ เน่ืองจาก 
1) ฝายเมียนมาขาดการมอบหมายหนวยงานสวนกลางเปนผูประสานการ

ดําเนินงานความรวมมือกับกรมความรวมมือระหวางประเทศอยางเปนทางการ ทําใหการประสานงาน
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ลาชา เพราะไมมีผูรับผิดชอบหลักที่มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม และประสานการดําเนิน
กิจกรรมรวมกับฝายไทย 

2) ไมมีแผนงานโครงการที่คูภาคีจะใชเปนกรอบอางอิงในการดําเนินงาน ไมมีการ
กําหนดชวงเวลาในการทํากิจกรรมทีชั่ดเจน การดําเนินกิจกรรมข้ึนอยูกับความสะดวกของฝายเมียนมา 
ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมและเบิกจายคาใชจายตามปงบประมาณไดทัน  

3) ฝายเมียนมาไมมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน ตัวอยางเชน ในการ
ประสานจากฝายไทยเพื่อสงมอบอุปกรณที่จะจัดซื้อภายใตโครงการ ฝายเมียนมาไมสามารถใหการ
อํานวยความสะดวกในการนําของเขา และไมสามารถระบุไดวาจะใหสงมอบอุปกรณที่ใดและกับใคร 
เปนตน ทําใหการจัดซื้ออุปกรณไมสามารถดําเนินการได 

4) คูรวมมือฝายสหรัฐฯ ไมไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามหลักการ
ของการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี ฝายไทยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมโครงการกับ
เมียนมาทั้งหมด  

3.5.4 ทั้งน้ี หากวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ จาก
การดําเนินโครงการขางตน สามารถจําแนกได ดังน้ี  

1)ดานนโยบายความรวมมือ: ความตกลง Memorandum of Understanding 
on Trilateral Cooperation ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กําหนดกรอบความรวมมือ
ไวอยางกวางในเรื่องประเทศเปาหมายในการดําเนินการที่จะเนนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สาขาความรวมมือตามที่จะเห็นชอบรวมกัน ใหมีการทําความตกลงแยกเพื่อกําหนดรายละเอียดการ
ดําเนินงานเปนรายโครงการ ไมมีการกําหนดกลไกการบริหารแผนงานความรวมมือที่ชัดเจน กําหนด
เพียงวาใหมีการพบหารือเปนระยะ และ MOU จะสิ้นสุดเมื่อฝายใดฝายหน่ึงแจงยกเลิก 

2) ดานกลยุทธในการดําเนินงาน: ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนระหวางผูมีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการในเรื่องนโยบายและกลยุทธของไทยดานความรวมมือเพื่อการพฒันา และความรวมมอื
กับสหรัฐฯ และนโยบายและกลยุทธของสหรัฐฯ ดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมอืกบัไทย 

มีการกลาวถึงนโยบายและกลยุทธรวมของไทยและสหรัฐฯ ในการดําเนิน 
ความรวมมือไตรภาคีกับประเทศที่สามอยางกวางๆ ใน MOU แตไมมีการสื่อสารในทีมงานอยาง
ชัดเจน ไมมีการกําหนดวัตถุประสงค/ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด ของการดําเนินโครงการ ไมมีการกําหนดกรอบ
เวลาในการดําเนินการแผนงานไตรภาคี ไมมีการกําหนดวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนสําหรับการดําเนิน
โครงการ จะพิจารณาเปนรายกรณี 

3) ดานกลไกในการดําเนินงานและการกํากับดูแล: ไมมีการกําหนดกลไกการ
บริหารความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ ที่ชัดเจน มีการประสานงานตามความจําเปน ไมมีการแบง
ความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ กิจกรรมทั้งหมดดําเนินการโดยกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศดวยงบประมาณของฝายไทยทั้งหมด USAID ไมมสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

หนวยงานรวมดําเนินโครงการฝายไทย มีความเขาใจบทบาทหนาที/่การมสีวนรวม
ในการดําเนินงานโครงการเปนอยางดี ในขณะที่หนวยงานดําเนินงานโครงการฝายเมียนมายังขาด
ความตอเน่ืองในการดําเนินกิจกรรม Aid coordinating agency ของเมียนมาไมมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ 
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4) ดานการบริหารโครงการความรวมมือ: ไมมีการจัดทํา Feasibility study และ 
Planning workshop กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค และ USAID/RDMA 
รวมกันกําหนดกิจกรรมโครงการเองโดยฝายเมียนมาไมมีสวนรวมในการดําเนินการต้ังแตตน เพียงแต
ไดรับแจงในภายหลังเพื่อขอรับความเห็นชอบในการดําเนินกิจกรรม ทําใหขาดความชัดเจนในความ
ประสงคและความตองการของประเทศผูรับ ไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ ไมมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินโครงการไมราบรื่นและไมเปนไปตามแผน 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีไดทําการศึกษาแนวทาง/วิธีการดําเนินงานโครงการความรวมมือ
ไตรภาคีระหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศกับ GIZ ของประเทศเยอรมนี และระหวาง 
กรมความรวมมือระหวางประเทศกับ USAID/RDMA ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ ซึ่งในการศึกษาไดทําการประเมิน
ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

4.1.1 การประเมินศักยภาพในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในฐานะผูให
ของไทย พบวาไทยมีความพรอมในการดําเนินงาน ทั้งดานนโยบาย หนวยงานดําเนินการ บุคลากร
ผูเช่ียวชาญ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม แตยังมีประเด็นที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในเรื่องการบริหารจัดการ และการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารโครงการ
ใหแกบุคลากร 

4.1.2 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือของกรม
ความรวมมือระหวางประเทศ พบวากรมความรวมมือระหวางประเทศจะตองมีความชัดเจนในเรื่อง
นโยบายการดําเนินงานความรวมมอืไตรภาคี ตองมีการกําหนดกลไกการดําเนินงานที่เปนมาตรฐาน
เพื่อใชในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีกับทุกประเทศ จะตองพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

4.1.3 การวิเคราะหแนวทางในการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวาง 
กรมความรวมมือระหวางประเทศกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) พบวา  
มีวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือที่เปนมาตรฐาน ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการโดยผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรม
โปรงใส ตรวจสอบได มีการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร มีการสื่อสารขอมูลใหทุกฝายรับทราบ
รวมกันและพรอมกัน 

4.1.4 การวิเคราะหปจจัยสําเร็จของการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน 
พบวาปจจัยสําคัญที่สงผลใหการดําเนินโครงการสําเร็จตามเปาหมายประกอบดวย การเลอืกใชกลยุทธ
ในการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิซึ่งเหมาะสมกับการดําเนินโครงการไตรภาคีซึ่งมีคูภาคีหลายภาคสวน 
มีการประสานงานและสื่อสารอยางเปนระบบ มีการกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลการดําเนินงานใน
แตละระดับทําใหการดําเนินงานตามแผนงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหมีการ
เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการอยูตลอดเวลา 
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4.1.5 การวิเคราะหวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวางกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศกับองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ สํานักงานภูมิภาค 
(USAID/RDMA) : กรณีศึกษาการดําเนินโครงการควบคุมและปองกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–
เมียนมาร พบวาไมมีการกําหนดกลไกการดําเนินงานที่ชัดเจน ขาดการประสานการดําเนินงาน และ 
ไมมีการรวมกันดําเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่ควรจะเปนภายใตหลักการไตรภาคี 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

จากขอสรุปผลการศึกษาขางตนพบวาการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ มี
ขอบกพรองและผิดพลาดหลายประการซึ่งสงผลใหการดําเนินโครงการควบคุมและปองกันมาเลเรีย
ตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร ไมประสบผลตามที่คาดหวัง อยางไรก็ตาม โรคมาลาเรียยังคงเปน
ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย แมวาโรคน้ีจะมีอัตราปวยและอัตราตายลดลง แตต้ังแตป 
พ.ศ. 2539 เปนตนมา ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขใน ป พ.ศ. 2555 พบผูติดเช้ือมาเลเรียมากกวา 
34,000 ราย ในป พ.ศ. 2556 ต้ังแตมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีผูปวยทั้งประเทศจํานวน 12,000 ราย 
เสียชีวิต 12 ราย สวนใหญอยูในพื้นที่ชายแดน โดยจํานวนผูปวยสูงสุดพบที่จังหวัดตาก ตามดวย
จังหวัดระนอง แมฮองสอน และกาญจนบุรี ปญหาสําคัญขณะน้ีคือการด้ือยาของเช้ือมาเลเรียตามแนว
ชายแดน ที่พบมากที่สุดคือบริเวณชายแดนดานไทย–พมา ดังน้ัน การมีความรวมมือกับสหรัฐฯ ในการ
ดําเนินโครงการควบคุมและปองกันโรคมาเลเรียอยางตอเน่ือง จึงเปนประโยชนอยางย่ิงตอไทย 
อยางไรก็ดี เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการความรวมมือเชนที่ผานมา จึงมี
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ : กรณีศึกษาการให 
ความชวยเหลือเมียนมาดานสาธารณสุข บริเวณ 4 คูเมืองชายแดนไทย–เมียนมา ดังน้ี 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  กําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรภาพรวมความรวมมือไตรภาคี และแผน

ความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ ในลักษณะแผนบูรณาการความรวมมือรวมกับหนวยงานไทยตางๆ 
ทั้งจากสวนราชการตางๆ รัฐสภา นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งจะเขามามีสวนรวมใน
ฐานะหนวยงานผูใหการสนับสนุนดานวิชาการ และงบประมาณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนไทยและ
ภูมิภาคโดยรวม  

2)  กําหนดใหมีการจัดทําแนวทางการบริหารโครงการที่เปนมาตรฐานเพื่อใช
สําหรับการดําเนินโครงการไตรภาคีกับทุกแหลงความรวมมือ รวมทั้งความรวมมือกับสหรัฐฯ โดย
ศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการความรวมมือแบบเยอรมัน แลวนํามาปรับรูปแบบและวิธีการให
เหมาะสมกับบริบทการใหความรวมมือของกรมความรวมมือระหวางประเทศ  

3)  นําเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการความรวมมือไตรภาคีที่ปรับปรุงแลว
ดังกลาวตอ USAID/RDMA  

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) การดําเนินโครงการ: ใชแนวทางการบริหารโครงการที่พัฒนาข้ึนในการดําเนิน

โครงการความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ ซึ่ งจะใชเวลาในการเตรียมการราว 6–12 เดือน  
การดําเนินการในชวงน้ีใชเวลานานเพื่อสรางความเขาใจรวมกนัในการดําเนินงาน เตรียมความพรอม
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ใหแกหนวยงานคูภาคีทุกฝายทั้งในเรื่องบุคลากรและแนวทางการบริหารโครงการ ภาพแสดงวงจรการ
ดําเนินโครงการปรากฏตามภาพที่ 4–1 ถึง 4–3 
 

 
 

ภาพท่ี 4–1  วงจรการดําเนินงานโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ 
 

 
 
ภาพท่ี 4–2  แสดงกจิกรรมในชวงเตรียมการดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ 
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ภาพท่ี 4–3  แสดงกิจกรรมในชวงดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ 
 

 
 
ภาพท่ี 4–4  แสดงกิจกรรมในชวงการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการไตรภาคี

ไทย–สหรัฐฯ 
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ภาพท่ี 4–5  แสดงกจิกรรมในชวงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการไตรภาคีไทย–สหรฐัฯ 
 
2) กลไกการดําเนินงานและการกํากับดูแล: จัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ดังน้ี  

(1) คณะกรรมการกํากับแผนงานความรวมมือไตรภาคี (Trilateral Steering 
Committee–TSC) ไทย–สหรัฐฯ ซึ่งมีอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ หรือผูแทน และ
ผูอํานวยการ USAID/RDMA หรือผูแทน เปนประธานรวมในการประชุมซึ่งมีกําหนดจัดข้ึนทุก 6 เดือน 
หรือตามความจําเปน เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานไตรภาคีไทย–สหรฐัฯ 
พิจารณาอนุมัติโครงการ กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนงาน แกไขปญหา ขอขัดแยง ที่อาจ
เกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน 

(2) คณะทํางานโครงการไตรภาคี (Trilateral Operation Body–TOB) ซึ่ง
ประกอบดวยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ จากสวน
ความรวมมือหุนสวนทวิภาคี กรมความรวมมือระหวางประเทศ และจาก USAID/RDMA ทําหนาที่
เปนผูขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ เปนฝายเลขานุการของ TSC ประสานการดําเนินโครงการกับทุก
ฝาย ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินงานตอ TSC รวมทั้งให
คําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาใหสามารถดําเนินกิจกรรม
โครงการไดตามแผน 

(3) คณะกรรมการกํากับโครงการ (Project Steering Committee–PSC) 
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาที่เปนเจาของโครงการ หนวยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการของเมียนมา กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค 
สอท. ไทย ณ กรุงยางกุง และ USAID/RDMA ซึ่งจัดต้ังโดยกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา เพื่อทํา
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หนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณโครงการ กํากับดูแลใหการดําเนิน
โครงการเปนไปตามแผน ใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนระหวางการดําเนิน
โครงการ นอกจากน้ี อาจจัดจาง Project Manager มาทําหนาที่ติดตอประสานงานระหวาง 
กรมความรวมมือระหวางประเทศ USAID/RDMA และกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา รวมทั้งทํางาน
ดานเอกสาร งาน day to day work และใหการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการใหดําเนินการไปอยางตอเน่ืองและราบรื่น 

(4) หนวยบริหารโครงการ (Project Management Unit–PMU) 
ประกอบดวยเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา เจาหนาที่จากหนวยงานอื่นๆ ของเมียนมาที่
เกี่ยวของกับโครงการ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการจากสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี 
กรมความรวมมือระหวางประเทศ USAID/RDMA ผูเช่ียวชาญกรมควบคุมโรค และผูแทน สอท. ไทย 
ณ กรุงยางกุง เพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผน ติดตามและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นประกอบการดําเนินโครงการ  

 

 
  

ภาพท่ี 4–6  กลไกการดําเนินงานและการกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ 
 

3) จัดใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–
สหรัฐฯ ของกรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา 
รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อาทิ การบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ เทคนิคการเปน facilitator ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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