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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประเทศไทยใหความสําคัญ กับ การสง เสริมความสัม พันธอันดีกับ ทุก ประเทศ ผานการ
ดําเนินงานความรวมมือในมิติตางๆ รวมทั้งความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ซึ่งอยูภายใต
การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ โดยมีกรมความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ผานความรวมมือทางวิชาการในลักษณะตางๆ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ จะกลาวถึงเฉพาะความรวมมือในลักษณะหุนสวน หรือ
partnership ซึ่งเปนความรวมมือในลักษณะที่ไทยรวมมือกับแหลงผูใหอื่นเพื่อใหความชวยเหลือแก
ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาอื่ น ๆ เป น ความร ว มมื อ สามฝ า ย หรื อ ความร ว มมื อ ไตรภาคี (trilateral
cooperation) โดยจะศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีที่กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศดําเนินการรวมกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน และกับองคกร
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ สํานักงานภูมิภาค เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานความรวมมือ
ที่มีประสิทธิภาพ และกําหนดเปนหลักเกณฑในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของ กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศกับประเทศตางๆ ตอไป
ผลการศึกษาพบวาไทยมีความพรอมที่จะใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศตางๆ
แตเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมความรวมมือระหวางประเทศควรมียุทธศาสตร
ความร วมมือกั บ ต างประเทศที่ ชัดเจน มี ก ลไกการดําเนิน งานที่เ ปน มาตรฐานสํา หรับ ใช ในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับทุกแหลงผูให ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา องคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศของเยอรมันมีวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือที่เปนมาตรฐาน และใหความสําคัญ
กับ กระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการโดยผูมีสวนไดสวนเสียทุก ฝายในทุก ขั้นตอนของการ
ดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรมโปรงใส ตรวจสอบได มีการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร
จากขอสรุปผลการศึกษาขางตน ผูศึก ษาไดนําเสนอขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคี โดยยกตัวอยางการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ: กรณีศึกษา
การใหความชวยเหลือเมียนมาดานสาธารณสุข บริเวณ 4 คูเมืองชายแดนไทย–เมียนมา ดังนี้
ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย
1. กําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรภาพรวมความรวมมือไตรภาคี และแผนความรวมมือ
ไตรภาคีกับสหรัฐฯ ในลักษณะแผนบูรณาการความรวมมือรวมกับหนวยงานไทยตางๆ ทั้งจากสวน
ราชการ นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเขามามีสวนรวมในฐานะหนวยงานผูให
การสนับสนุนดานวิชาการ และงบประมาณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนไทยและภูมิภาคโดยรวม
2. กําหนดใหมีการจัดทําแนวทางการบริหารโครงการที่เปนมาตรฐานเพื่อใชสําหรับการ
ดําเนินโครงการไตรภาคีกับทุกแหลงความรวมมือ โดยศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการความรวมมือ
แบบเยอรมั น แลวนํา มาปรับ รูป แบบและวิ ธีก ารใหเ หมาะสมกั บ บริบ ทการใหความรวมมือของ
กรมความรวมมือระหวางประเทศ
3. นําเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการความรวมมือไตรภาคีที่ปรับปรุงแลวดังกลาว
ตอ USAID/RDMA

จ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. การดําเนินโครงการ: ใชแนวทางการบริหารโครงการที่พัฒนาขึ้นในการดําเนินโครงการ
ความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ ซึ่งจะใชเวลาในชวงเตรียมการราว 6–12 เดือน เพื่อสรางความเขาใจ
ในการดําเนินงานรวมกัน เตรียมความพรอมใหแกหนวยงานคูภาคีทุกฝาย
2. กลไกการดําเนินงานและการกํากับดูแล: จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ดังนี้
2.1 คณะกรรมการกํ า กั บ แผนงานความร ว มมื อ ไตรภาคี (Trilateral Steering
Committee–TSC) ไทย–สหรั ฐฯ ซึ่ง มีอธิบ ดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ 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 หนวยบริห ารโครงการ (Project Management Unit–PMU) ประกอบดวย
เจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุขและจากหนวยงานอื่นๆ ของเมียนมา เจาหนาที่สวนความรวมมือ
หุนสวนทวิภาคี กรมความรวมมือระหวางประเทศ USAID/RDMA ผูเชี่ยวชาญกรมควบคุมโรค และ
ผูแทน สอท. ไทย ณ กรุง ยา งกุ ง เพื่อ ทํา หน าที่ดํ าเนิน กิจ กรรมโครงการตามแผน ติ ดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
3. จัดใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ ของ
กรมความรวมมื อระหว างประเทศ กรมควบคุม โรค และกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา รวมถึ ง
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผู ศึ ก ษาขอแสดงความเคารพและขอบพระคุ ณ คณาจารย ที่ ป รึ ก ษา ประกอบด ว ย
ดร. กาญจนา วานิ ช กร เอกอั ค รราชทู ต ดร. จริ ยวั ฒ น สั น ตะบุ ตร และผู ช วยศาสตราจารย
ดร. อรทัย กกผล เปนอยางสูง ที่กรุณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทํารายงาน
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้อยางดียิ่ง
ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต นงนุช เพ็ชรรัตน และเจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน จัดหาสิ่งที่เปนเลิศใหผูศึกษาไดเรียนรูตลอดระยะเวลา
การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 นี้
ขอขอบพระคุณ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทัก ษ อธิบดีก รมความรวมมือระหวางประเทศ
นางจิตเกษม ตัณฑศิริ และนายไพศาล หรูพาณิชยกิจ รองอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
ที่อนุญาตและใหโอกาสผูศึกษาไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้
ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่สวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคีทุกทานที่ใหการ
สนับสนุนและรับภาระงานแทนในชวงที่ขาพเจาเขารับการอบรม รวมทั้งขอบคุณเพื่อนขาราชการใน
กรมความรวมมือระหวางประเทศทุกทาน ที่กรุณาใหการสนับสนุนดานขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับ
การจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้
ขอนอมกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ใหการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ขอบคุณครอบครัวที่ใหการ
สนับสนุน และขอบพระคุณครูอาจารย/ผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความรูที่เ ปนพื้นฐานสําคัญในการ
ประกอบอาชีพ
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเปนจุดเริ่มตนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
การปรับ ปรุ ง แนวทางการดําเนิ นงานความรวมมือเพื่ อการพัฒ นาในกรอบไตรภาคีข องไทยเพื่ อ
ประโยชนทางราชการตอไป
ประภัสสร ธนูสิงห
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 สมมติฐานการศึกษา
1.5 ประโยชนของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนา
2.2 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี
2.3 การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแบบไตรภาคี
ของไทย
2.4 หลักการในการวิเคราะหสภาพการดําเนินงานแบบ SWOT (SWOT
Analysis)
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
บทที่ 3 ผลการศึกษา: การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ
3.1 การประเมินศักยภาพในการดําเนินงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาในฐานะ
ผูใหของไทย
3.2 การวิเคราะหปจ จัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีของไทย
3.3 การวิเคราะหแนวทางในการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวาง
กรมความรวมมือระหวางประเทศกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ของเยอรมัน (The Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit–GIZ GmbH)
3.4 การวิเคราะหปจ จัยสําเร็จของการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีไทย–เยอรมัน
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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 เพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564 ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการ
พัฒ นา กําหนดใหก รมความรวมมือระหวางประเทศเปนหนึ่งในหนวยงานหลัก ในการขับเคลื่อน
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง แผนงานการพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อเพิ่มบทบาทนําของไทยในการใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาความเชื่อมโยงดานตางๆ การวิจัยและพัฒนา และ
การพัฒนาทุนมนุษย และตามแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ที่
กําหนดวิสัยทัศนเปนองคกรนําในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไทยเพื่อผลประโยชนของชาติ
โดยหนึ่งในพันธกิจสําคัญ คือการสงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒ นาระหวาง
ประเทศ ผ า นการสง เสริ ม ความสัม พั นธ อั น ดีกั บ ประเทศเพื่อ นบา น รวมทั้ง เสริ ม สรา งสถานะ
ความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร
ในการสงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศไดมอบหมายใหกรมความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินการ ผานความรวมมือทางวิชาการในลักษณะตางๆ กับประเทศกําลังพัฒนา โดยใหความสําคัญกับ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดแก สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เปนลําดับแรก โดยคํานึงถึงสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่มิอาจหลีกหนีจากกันได เพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีระหว างกัน สงเสริมความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เหนียวแนนตั้งแตระดับประชาชนถึงระดับประเทศ และเปนการ
ดําเนินการตามนโยบาย Thailand Plus One ของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อสงเสริมเปาหมายการเปนศูนยกลางอาเซียน
ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
ในสวนของความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร กรมความรวมมือระหวางประเทศยังคง
รักษาความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตรที่เคยเปนประเทศผูใหเดิมของไทยไว เพื่อสรางการยอมรับ
จากประเทศมหาอํานาจในฐานะศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในเรื่องความรวมมือ
เพื่อการพัฒ นา โดยดําเนินการในลัก ษณะที่ตางจากการใหความรวมมือแกป ระเทศกําลัง พัฒ นา
กลาวคือ เปนความรวมมือในลักษณะหุนสวน หรือ partnership เพื่อรวมกันใหความชวยเหลือแก
ประเทศกํ า ลัง พั ฒ นาอื่ น ๆ เปน ความรว มมื อ สามฝา ย หรื อ ที่ เ รี ย กกั น วา ความร วมมื อไตรภาคี
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(trilateral cooperation) ที่มีประเทศผูใหสองประเทศรวมกันใหความชวยเหลือประเทศที่สามที่เปน
ประเทศผูรับผลประโยชน (beneficiary country) ซึ่งกรมความรวมมือระหวางประเทศมีความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาในลักษณะไตรภาคีกับประเทศที่ เปนผูใหเ ดิมของไทยหลายประเทศ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุน และโดยที่กรมความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑเฉพาะสําหรับการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี ดังนั้น ความรวมมือกับประเทศ
ผูใหเดิมจึงไมมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน แตจะเปนไปตามแนวทางตามที่จะเห็นชอบรวมกัน
หรือตามแบบที่ประเทศหุนสวนคูภาคีนําเสนอ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ จะศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีที่กรมความรวมมือระหวางประเทศดําเนินการรวมกับประเทศหุนสวนคูภาคีแตละแหลง โดย
ที่เวลาในการศึก ษามีจํากัด จึงจะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมนี กับ
ความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานความรวมมือที่มีประสิทธิภาพ
และกําหนดเปนหลัก เกณฑในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศกับประเทศตางๆ ตอไป โดยจะยกตัวอยางการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ
ในการใหความชวยเหลือเมียนมาดานสาธารณสะเปนกรณีศึกษาเพื่อใหเห็นภาพการดําเนินการที่เปน
รูปธรรมงายตอการทําความเขาใจ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อทราบถึง แนวปฏิบัติที่ดี ขั้นตอน และวิธีการในการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคี
1.2.2 เพื่อนําเสนอแนวทางการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศกับประเทศหุนสวนคูรวมมือที่มีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึก ษาวิเ คราะหแนวปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีก ารในการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีกับประเทศเยอรมนีโดยองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) และวิธีการใน
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดย USAID
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
ใชระเบียบวิธีแบบการพรรณาเชิงวิเคราะห โดยวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ
เว็บไซต และเอกสารวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติ แผนยุท ธศาสตรก ระทรวงการตางประเทศ หนัง สือและเอกสารที่
เกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา และการบริหารโครงการ
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) สืบ ค น ข อ มู ล จากแหล ง ทุ ติ ย ภู มิ อั น ได แ ก หนั ง สื อ เอกสารบทความ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ขอมูลของกรมความรวมมือระหวางประเทศ และหนวยงานอื่นๆ ที่เผยแพรในสื่อ
สาธารณะ
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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 เพื่อใหก ารดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศ/แหลง คูรวมมือตางๆ เปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศผูรับอยางแทจริง
และสอดคลองกับผลประโยชนของไทย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนา
2.1.1 นิยาม
คณะกรรมาธิ ก ารการให ค วามช ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นา (Development
Assistance Committee–DAC) ขององค ก ารเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นา1
(Organization for Economic Cooperation and Development–OECD) เปนผูใชคําวา “ความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance–ODA)” เปนครั้งแรกในป
พ.ศ. 2512 เพื่อใชเปนมาตรวัดการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ซึ่งเริ่มดําเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2504 และคํา ODA นี้ ไดถูกใชเปนตัวชี้วัดของการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ
อยางแพรหลายในเวลาตอมา
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ คือความชวยเหลือที่รัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐ (หมายรวมถึงรัฐบาลกลาง และหนวยงานทองถิ่น) ใหแกประเทศที่ DAC กําหนดวา
เปนประเทศผูรับ (รายชื่อประเทศผูรับมาจาก www.oecd.org/dac/stats/dac/directives) และ
องคกรเพื่อการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผูรับ
ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ความชวยเหลือดานเงินกูแบบผอนปรน (Soft Loan หรือ Concessional
Loan) ซึ่งประกอบดวยเงินกูระยะยาวดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่วไป มีชวงเวลาปลอดหนี้
(Grace Period) ระยะหนึ่ง 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
ความรว มมื อเพื่อ การพั ฒ นาจะมีลั ก ษณะเป น (1) การให ก ารสนับ สนุ น และเปน สว นเสริ ม การ
1

OECD เปนองคกรที่ใหการสงเสริมประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรวมมือกันให
ความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาที่ไมใชสมาชิก OECD ปจจุบันมีสมาชิก 35 ประเทศ จากทวีปยุโรป อเมริกา
เหนือ และแปซิฟก
2
ที่มา Is it ODA? http://www.oecd.org/dac/stats
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ดําเนินงานของประเทศกําลังพัฒนาในการจัดหาสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ไดมาตรฐานใหแกประชาชน
ของประเทศ (2) สงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนามีระดับรายไดที่สูงขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดความ
เหลื่อมล้ําระหวางประเทศ และ (3) สนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการมีสวนรวม
ในกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ3
2.1.2 แหลงผูใหความรวมมือเพื่อการพัฒนา
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% ประเทศผูใหร ายใหม (emerging providers) ที่ร ายงานผลการดําเนินงานไปยัง
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 หลักการในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ในการประชุม HLM–GPEDC ครั้งที่ 2 ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ที่ประชุมไดมี
การหารือกันถึงแนวทางการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถ
สนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และไดขอ
สรุปวา ความรวมมือที่ดีควรมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1) Ownership of Development Priorities by partners receiving
support
ประเทศผูรับจะตองเปนผูกําหนดความตองการในการพัฒนาประเทศ แสดงถึง
ความเปนเจาของมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแตศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการ
ออกแบบกิจกรรม ดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพที่จําเปนในการ
ดําเนินงานของบุคลากร ผานการปฏิบัติง านรวมกับ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหส ามารถดําเนินกิจ กรรม/
โครงการตอไปไดภายหลังความรวมมือสิ้นสุด
2) Focus on Results
ประเทศผูใหจะตองใหความชวยเหลือประเทศผูรับโดยมุงหวังใหประเทศผูร บั มี
ความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการในการพัฒนาประเทศตามวาระแหงชาติได ผานการเรียนรูจาก
การมี ส ว นร วมในการปฏิบั ติ ง าน มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ วั ด
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
ทั้ ง แหล ง ผู ใ ห ต า งๆ และผู รั บ จะต อ งยึ ด มั่ น ในหลั ก การเดี ย วกั น ในเรื่ อ ง
การดําเนินงานอยางโปรงใสและตรวจสอบไดในทุกๆ เรื่องและทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน เพื่อให
ประเทศชาติและประชาชนของประเทศผูรับไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินงาน
2.2 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี
2.2.1 พัฒนาการของความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี
ในระยะแรกการใหความรวมมือเพื่อการพัฒ นาจะดําเนินการในกรอบทวิภาคี
(Bilateral Cooperation) ในลักษณะผูให–ผูรับ (Donor–Recipient) ที่มีประเทศที่พัฒนาแลวเปน
ผูให และประเทศกําลังพัฒนาเปนผูรับ (North–South Cooperation) ตอมา ประเทศผูรับหลาย
ประเทศไดสั่งสมความรูและประสบการณที่ไดรับการถายทอดจากประเทศผูใหผานการรับความรวมมือ
ทางวิชาการจนถึงระดับที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใชงานในประเทศไดเอง และ
พัฒ นาต อ มาจนพร อมที่ จ ะถ ายทอดเทคโนโลยี ดัง กลา วให แ กป ระเทศกํ า ลัง พั ฒ นาอื่น ๆ ต อ ไป
จึงเกิดเปนความรวมมือในลักษณะ South–South Cooperation คือความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันขึ้น ความรวมมือในลักษณะนี้ไดรับการยอมรับและกลาวถึงในการ
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
แก ประเทศกําลัง พัฒ นาที่เขารวมในการดําเนินงาน ในขณะเดียวกัน มีก ารตั้ง ขอสังเกตวาการให
ความช ว ยเหลื อ ของประเทศพั ฒ นาแล ว แก ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาในลั ก ษณะ North–South
Cooperation ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประเทศผูรับบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได
ดวยสาเหตุทั้งสองประการดังกลาว จึงมีคําถามเกิดขึ้นวาหากประเทศผูใหเดิมรวมมือกับประเทศผูให
จากประเทศกําลังพัฒนาใหความชวยเหลือแกประเทศที่สามที่เปนประเทศกําลังพัฒนา จะชวยใหการให
ความรวมมือเพื่อการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม
ความรวมมือแบบไตรภาคีถูก กลาวถึง อยางเปนทางการครั้งแรกในการประชุม
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
และมีการกลาวถึงอยางตอเนื่องในการประชุมความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศวาระตางๆ
ไดแก การประชุม the High–level United Nations Conference on South–South Cooperation ที่
กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนธันวาคม 2009 ที่เชื้อเชิญใหประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายใหการ
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 ใหเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนิ นการเพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals–SDGs) ความรวมมือแบบ
ไตรภาคีไดรับการยอมรับในชวงไมกี่ปมานี้ วาเปนกลไกที่สงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนาไดแลกเปลีย่ น
ความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีของแตละฝายเพื่อลดความยากจนและสงเสริมการพัฒนาใน
ประเทศกําลังพัฒนา ภายใตการสนับสนุนของประเทศที่พัฒนาแลวที่เปนประเทศผูใหเดิม
ปจ จุบัน OECD ยังไมมีคํานิยามอยางเปนทางการสําหรับ ความรวมมือในแบบ
ไตรภาคี ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 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 และประเทศที่มีรายไดต่ํา หรือประเทศที่มีระดับการพัฒนานอย จํานวน
2 ประเทศหรือมากกวา
2.2.3 ลักษณะของความรวมมือแบบไตรภาคี13
1) เปนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตรที่สามารถนําไปใชกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาทุกรูปแบบ

12

Triangular Co–operation–OECD
ผลจากการจัดทําแบบสํารวจในการดําเนินงานความรวมมือแบบไตรภาคี โดย OECD และการหารือในการประชุม
the International Meeting on Triangular Co–operation: Promoting Partnerships to Implement the
Sustainable Development Goals ที่กรุงลิสบอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2016 และการประชุม the LAC–
DAC Dialogue on Development Co–operation ที่ดรุงซานติอาโก ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2016
และ Nairobi Outcome Document 1 Dec 2016 Nairobi Kenya http://www.ipu.org/splz–
e/nairobi16/outcome.pdf
13
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2) สรางมูลคาเพิ่มในการดําเนินการที่ชัดเจนใหแกคูภาคีทุกฝาย ผานการแบงปน
ความรู เรี ย นรู ไ ปด ว ยกั น เสริม สร า งศั ก ยภาพผู ป ฏิ บั ติ ร ว มมือ กั น แก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า ง
การดําเนินการ
3) เปนกลไกสงเสริมใหเกิดการบูรณาการความรู ประสบการณ ทรัพยากรจาก
ประเทศ/กรอบความรวมมือในตางๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และอนุภูมิภาค รวมทั้งสถาบัน
การเงิ น ต า งๆ ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะบู ร ณาการนี้ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ของ
การดําเนินงาน และทําใหก ารดําเนินการตามวาระการพัฒ นาแหงสหัส วรรษ (2030 Agenda)
มีความกาวหนา
4) วิธีการดําเนินงานความรวมมือแบบไตรภาคีส ามารถกาวขามขอจํากัดที่เปน
อุปสรรคตอความรวมมือแบบอื่นๆ โดยคูภาคีทุกฝาย สามารถเป นไดทั้งผูให ผูไดรับประโยชน และ
ผูสนับสนุนใหเกิดการแบงปนความรู
5) มีคาใชจายที่ต่ํากวาความรวมมือในลักษณะอื่น โดยพิจารณาจาก (1) คาใชจาย
ในการสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงาน โดยหากใชผูเชี่ยวชาญจากประเทศที่พัฒนาแลวไปปฏิบัติงานจะมี
คาตอบแทนที่สูงกวาการใชผูเชี่ยวชาญจากประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนา (2) การจัด
หลักสูตรฝกอบรม หากจัดในประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนาจะมีคาใชจายที่ต่ํากวา
6) ใหความสําคัญกับความตองการของประเทศผูรับผลประโยชน
7) ประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนามีความรูและประสบการณที่
เหมาะสมกับความตองการของประเทศผูรับมากกวา
8) การใหความรวมมือของประเทศผูใหรายใหมที่เปนประเทศกําลังพัฒนาจะเนน
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจริง และมีแนวปฏิบัติที่ดี เชน ไทยจะใหความรวมมือในสาขาเกษตร
สาธารณสุข การพัฒนาชนบท เปนตน
9) เปนการดําเนินกิจกรรมขนาดเล็ก ไมซับ ซอน อาทิ การจัดฝกอบรม การสง
ผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงาน
10) การจัดฝก อบรมภายใตความรวมมือแบบไตรภาคี สามารถใชภาษาที่ผูรับ มี
ความเขาใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนไดมากกวา ตัวอยางเชน การใชภาษาไทยจัดฝก อบรมใหแก
บุคลากรลาว เปนตน
11) เปนโอกาสใหประเทศผูใหที่เปนประเทศกําลัง พัฒ นาไดเ รียนรูและพัฒ นา
ศักยภาพในการเปนผูใหผานการทํางานรวมกับประเทศผูใหที่เปนประเทศพัฒนาแลว
12) เปนชองทางในการรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศผูใหที่เปนประเทศ
กําลังพัฒนากับกับประเทศผูใหที่เปนประเทศพัฒนาแลว
2.3 การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแบบไตรภาคีของไทย
2.3.1 นโยบายดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยไดถูกกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรตาง ดังนี้
1) ยุท ธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ที่กําหนดใหมีก ารพัฒ นา
ระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ
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กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม และงานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งกลาวถึงการเชือ่ มโยงไทยกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปน
หุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ
2) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564
ยุทธศาสตรที่ 10: ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ที่กําหนดใหมีการสงเสริมความรวมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภมู ิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค โดยมีกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศเปนหนึ่งในหนวยงานหลักที่ขับเคลื่อนแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Sub–region (GMS) Framework) ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6
ประเทศ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย –มาเลเซีย–ไทย (Indonesia Malaysia
Thai–Growth Triangle (IMT–GT)) ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มบทบาทนําของไทย
ในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนา ในการพัฒนาความเชื่อมโยงดานตางๆ
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย ควบคูกันไปกับการขยายความรวมมือระหวางอนุภูมิภาค
และภู มิ ภ าคกั บ ประเทศนอกภู มิ ภ าค บนหลั ก ของการรั ก ษาดุ ล ยภาพของการปฏิ สั ม พั น ธ กั บ
กลุมมหาอํานาจตางๆ
3) แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป พ.ศ. 2558–2561 ในดานการ
สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเสริมสราง
สถานะความสัม พันธกับ ประเทศยุท ธศาสตร เพื่อใหไทยไดรับการสนับสนุนและการยอมรับ จาก
ประเทศมหาอํานาจในฐานะศูนยก ลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีความสัมพันธที่
สรางสรรคกับประเทศยุทธศาสตร
2.3.2 หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ นงานความร ว มมือ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว า ง
ประเทศ
รัฐบาลไทยโดยกรมความรวมมือระหวางประเทศ ไดใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2535 ตามแนวทางของการใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA)14 นอกจากนี้ ยังมีสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (สพพ.) องคการมหาชน (Neighbouring Countries Economic Development
Cooperation Agency Public Organization–NEDA) ใหความรวมมือในดานเงินกูเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (Thai
Exim Bank) ใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาในรูปของการใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการสงออกและ
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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ความรวมมื อแกต างประเทศมากที่ สุด 3 ลําดั บ แรก คือ กระทรวงคมนาคม (539.6 ลานบาท)
กรมความรวมมือระหวางประเทศ (447.4 ลานบาท) และ สพพ. (248.5 ลานบาท) 15
กรมความรวมมือระหวางประเทศไดริเริ่มใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศ
กําลังพัฒนาในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม มาตั้งแตป
พ.ศ. 2504 ในเวลาเดียวกับที่ไทยยังเปนประเทศผูรับความรวมมือจากแหลงผูใหอื่น เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน สรางโอกาสในการขยายตัวทางการคา และลดปญหาดานสาธารณสุข
โดยเฉพาะเรื่องโรคติดตอตามแนวชายแดน ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไทยไดปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ประเทศผูรับความรวมมือเปนประเทศหุนสวนความรวมมือเพื่อการพัฒนา (Development Partner)
เพื่อใหความรวมมือแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource
Development) และเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาที่
ยั่ง ยืน บนพื้น ฐานของผลประโยชนร วมกั น (Mutual Benefit) โดยการถ ายทอดความรูแ ละ
ประสบการณดานการพัฒ นาที่ไดมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศกําลังพัฒ นาใน
สาขาที่ไทยมีศักยภาพและสอดคลองกับความตองการของประเทศคูรวมมือ อาทิ สาขาการเกษตร
การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาชนบท และการทองเที่ยว ผานความรวมมือรูปแบบตางๆ ไดแก
การใหทุนศึก ษา ดูงานและฝก อบรม การสงผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครไปปฏิบัติง าน การดําเนิน
โครงการพัฒนา และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณภายใตโครงการ ภายใตกรอบความรวมมือ ดังนี้
1) การจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual International Training
Courses: AITC)
2) การใหทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thai International Postgraduate
Programme–TIPP)
3) โครงการฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Programme–
16
TCTP)
4) ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา (Technical
Cooperation among Developing Countries–TCDC)17
5) ความรวมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation)
6) ความรวมมือแบบหุนสวน (Partnership Cooperation)
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สวนวางแผนและติดตามผลการใหความรวมมือกับตางประเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาลตางประเทศในการจัดหลักสูตรฝกอบรม/
ดูงาน ใหแกผูรับทุนจากประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในประเทศไทย โดยองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาล
ตางประเทศรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหลักสูตรและคาใชจายในการเดินทางมาเขารับการอบรมของผูรับทุน
ทั้งหมด
17
ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศกําลังพัฒนาดวยกันในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และ
เทคโนโลยีระหวางกัน โดยรวมกันรับผิดชอบคาใชจายภายใตหลักเกณฑที่กําหนดใหประเทศเจาบานเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายสําหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศเจาบาน (local cost) สวนประเทศคูรวมมือที่เดินทางมารวม
กิจกรรมรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวางประเทศ (international travel cost)
16
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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
จากการที่ ป ระเทศไทยมีร ะดับ การพั ฒ นาที่สู ง ขึ้ นและรัฐบาลไทยได
ประกาศปรับเปลี่ยนสถานะของประเทศไทยจากผูรับเปนผูให สงผลใหแหลงผูใหตางๆ ลด หรือยุติ
การใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศไทย อยางไรก็ดี เพื่อรักษาความสัมพันธระหวางกันไว
กรมความรวมมือระหวางประเทศจึงไดปรับรูปแบบความรวมมือกับประเทศผูใหเดิมเปนแบบหุนสวน
โดยไทยรวมรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน
ก็รวมมือกันใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒ นาแกป ระเทศกําลัง พัฒ นาอื่นๆ เพื่อถายทอดความรู
เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีของทั้งสองฝายใหแกประเทศที่สาม ในลักษณะของ
ความรวมมือไตรภาคี ซึง่ จะเปนการชวยเสริม (complement) และเพิ่มมูลคา(add value) ความรวมมือ
ที่ไทยใหแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ภายใตกรอบ South–South Cooperation
2.3.3.2 เปาประสงคในการดําเนินงาน
นอกจากการรักษาความสัมพันธกับประเทศผูใหเดิมแลว การดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคีของไทยยังมีจุดมุงหมายอื่น ดังนี้
1 )เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศกําลังพัฒนาใหมี
ความพรอมในการจัดการกับ ปญ หาและอุปสรรคของการพัฒนาในสาขาที่ไดจากการเรียนรูจ าก
ประเทศไทย
2) ขยายบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาอื่น ในฐานะของการเปนเครือขายระหวางประเทศที่จะเอื้อตอการเปน
ทางออกของการพัฒนาและความรวมมือระหวางประเทศเหนือ–ใต–ใต
3) การสรา งความเขม แข็ ง และขยายการมี ส ว นร ว มของหนว ยงาน
สถาบันทางวิชาการของไทย ในการมีบทบาทและสนับสนุนตอการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการมีบทบาทในการวิเคราะห ประมวลความรูเพื่อการพัฒนาเพื่อเปนองคความรูที่
สามารถใชประโยชนรวมกันระหวางประเทศ
4) เพื่อขยายบทบาทของประเทศไทยในการรวมมือแบบไตรภาคีกับ
ประเทศผูใหอื่นไปยังภูมิภาคตางๆ รวมทั้งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเอเชีย
อยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
5) เพื่อเผยแพรแนวทางและหลักปฏิบัติที่ดีของไทยที่สอดรับกับความ
ตองการของประเทศผูรับและสามารถนําไปประยุกตใชได
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6) เพื่อขยายความรวมมือแบบเครือขายกับองคก รความรวมมือและ
แหลงความรวมมือตางๆ
7) เพื่อรวมกับแหลงผูใหในการเสริมสรางหนวยงานและสถาบันใหมกี าร
พัฒนาสูความเปนเลิศและมีความพรอมตอการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ
2.3.3.3 หลักการดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศผูใหจะอยูบนพื้นฐานของ
การรับผิดชอบรวมกันตลอดทั้งกระบวนการความรวมมือตัง้ แต การพัฒนา การวางแผน การดําเนินงาน
และการติดตามประเมินผล ดังนั้น ทั้งสองฝายจะตองมีการปรึกษาหารือรวมกัน และจะรับผิดชอบ
รวมกัน (share cost และ responsibility) ในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการคัดเลือก การพัฒนา
การวางแผนดําเนินงาน และการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการที่เห็นชอบรวมกัน โดยทั้งสอง
ฝา ยยั ง ต อ งตระหนัก ถึ ง การให ค วามช ว ยเหลื อ อย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพตามปฏิ ญ ญาปารี ส (Paris
Declaration on Aid Effectiveness) ดวย
2.3.3.4 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
แนวทางการจัดทําความรวมมือไตรภาคีไมใชเ รื่องการเปนผูให –ผูรับ
(donor–recipient) แตทุกฝายอยูในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนา (partners of development)
ดังนั้น เมื่อไทยและประเทศผูใหซึ่ง เปนคูรวมมือเห็นชอบในหลักการรวมกันแลว จะตองหารือกับ
หนวยงานที่รับ ผิดชอบความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศที่ส ามเพื่อทําความเขาใจเกี่ ยวกับ
แนวความคิดและหลักการความรวมมือไตรภาคี ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของประเทศดังกลาวโดย
คํานึงความตองการของประเทศที่ส ามดวย (demand–driven approach) โดยการดําเนินงาน
จะตองผานชองทางที่รัฐบาลของแตละประเทศกําหนด และจะตองสนับสนุนใหหนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศที่สามเขามามีสวนรวมในแตละขั้นตอนความรวมมือเพือ่ เปนแสดงถึง
การเปนเจาของโครงการ และรวมรั บ ผิดชอบตั้ง แตเ ริ่ม ดํ าเนินโครงการ/กิ จ กรรมจนสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวาโครงการความรวมมือไตรภาคีจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องตาม
แผนงานที่กําหนดไวรวมกันระหวางไทย ประเทศผูให และประเทศที่สาม ตลอดจนสามารถดําเนินการ
ตอไปไดโดยหนวยงานของประเทศผูรับภายหลังโครงการสิ้นสุด
2.3.3.5 การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี
กรมความร วมมื อระหวางประเทศมี ก ารทํ าความตกลงความร วมมื อ
ไตรภาคีกับประเทศผูใหเดิมหลายประเทศ แตมีการดําเนินการในทางปฏิบัติเพียงบางประเทศ และจะ
กลาวถึงเฉพาะความรวมมือที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ดังนี้
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 มีวัตถุป ระสงคเพื่อสนับ สนุนเปาหมายดานการ
พัฒนาของประเทศคูรวมมือที่สาม โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรูความชํานาญ และสงเสริมบทบาท
ของประเทศไทยในฐานะผูใหความรวมมือเพื่อการพัฒนา ไดกําหนดความรวมมือในแบบหุนสวน 3
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สาขา คือ การศึกษาและอาชีวศึกษา การพัฒนาชนบท (รวมถึงดานการเกษตร การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อขนาดเล็ก) และสาธารณสุข โดยรูปแบบความรวมมือเนนดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคําแนะนําทางวิชาการโดยการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญทั้งระยะสั้น
และระยะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการเพื่อการพัฒนา (Technical Development
Project) ระยะเวลาโครงการ 2–3 ป งบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการๆ ละประมาณ
120,000 ยูโ ร ประเทศเปา หมาย ได แก สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว กัม พูชา และ
เวียดนาม รวมถึงประเทศอื่นๆ ตามที่จะเห็นชอบรวมกัน
ในการบริห ารแผนงานความรวมมือไดกําหนดใหกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการฝายไทย และองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปนหนวยงานรับ ผิดชอบการดําเนินงานฝายเยอรมัน มีก ารจัดตั้ง
คณะกรรมการ Trilateral Steering Committee (TSC) ขึ้นเพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานความ
รวมมือเปนไปตามแผนงาน รวมทั้งมีการจัดตั้ง Trilateral Operation Body (TOB) ทําหนาที่เปน
ฝายเลขาของ TSC และรับผิดชอบ day to day work ในสวนของการดําเนินโครงการจะเชิญผูมีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการทั้งหมดเขามารวมในการดําเนินการทุกขั้นตอนตั้งแตการออกแบบ การวางแผน
การดําเนินงาน และติดตามประเมินผลโครงการ โดยรับฟงและใหความสําคัญกับความตองการ และ
ความเปนเจาของของประเทศคูรวมมือที่สาม มุง เนนใชความเชี่ยวชาญที่มีอยูในภูมิภาคเปนหลัก
เพื่อสงเสริมภูมิปญญาในภูมิภาค และถายทอดองคความรูในสาขาที่ทั้งประเทศไทยและเยอรมนีมี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ สงเสริมใหมีการเรียนรูและแบงปนรวมกันระหวางคูรว มมือทัง้ สาม
โดยเปนหุนสวนที่เทาเทียมกัน
2) ความรวมมือไตรภาคีกับประเทศญี่ปุน
ไทยและญี่ปุนไดลงนามกรอบความรวมมือแบบหุนสวนไทย–ญี่ปุน
(Japan–Thailand Partnership Programme–JTPP) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อรวม
สนับสนุนการถานทอดประสบการณดานการพัฒนาที่เหมาะสมใหแกประเทศเพื่อนบานและประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ในรูปแบบ (1) การจัดหลักสูตรฝกอบรม
ใหแกประเทศที่สามในประเทศไทย (Third Country Training Programme) ในสาขาการจาย
กระแสไฟฟา การสงเสริมการลงทุน การผลิตอุตสาหกรรม พลังงานชีวภาพ ระบบยุติธรรม การพัฒนา
ผูพิการ การปองกันวัณโรค และการพัฒนาเสนทางคมนาคมในอาเซียน–BIMSTEC และ (2) การสง
ผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ (Third Country Expert Programme)
ภายใตโครงการไตรภาคี (3) โครงการความรวมมือไตรภาคี
กลไกการบริ ห ารงานความร ว มมื อ ไตรภาคี ไ ทย–ญี่ ปุ น จะให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการระหวาง
กรมความรวมมือระหวางประเทศ องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ประจํา
ประเทศไทย และหนวยงานรวมดําเนินโครงการฝายไทย แตไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ความรวมมือที่ชัดเจน มีเพียงการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานความรวมมือประจําป และการ
ประชุมตามความจําเปนของการดําเนินกิจกรรมแตละโครงการ
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3) ความรวมมือไตรภาคีกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ไทยและสหรัฐฯ ไดล งนามบันทึก ความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ไตรภาคีเพื่อการพัฒนาระหวางไทยกับสหรัฐฯ (TICA–USAID Memorandum of Understanding
on Trilateral Cooperation) โดยผูอํานวยการสํานัก งานความรวมมือเพื่อการพัฒ นาระหวาง
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 เพื่อใหความชวยเหลือแกป ระเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิ ประเทศใน
ภูมิภาคลุม แมน้ําโขงตอนลาง ในสาขาที่ทั้ง สองฝายมีความสนใจรวมกัน 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
ซึ่ ง จะช ว ยให ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว และแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอองคกร และจุดแข็ง จุดออน และ
ความสามารถดานตางๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการกําหนดวิสัยทัศน และ
กลยุทธเพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
ขั้นตอนและวิธีการทํา SWOT Analysis
การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็งจุดออน
โอกาสและอุปสรรคขององคกรทําใหมีขอมูลในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายทีจ่ ะถูกสรางขึน้ มาบน
จุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถกําหนดกลยุทธ
ที่มุง เอาชนะอุป สรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได ภายใตก าร
วิเคราะห SWOT นั้น มีขั้นตอนดังนี้
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2.4.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเกี่ยวกับการวิเคราะหและพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุกๆ ดาน เพื่อที่จ ะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคก ร
แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา
ขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ดวย
1) จุดแข็งขององคกร (S–Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมอง
ของผูที่อยูภายในองคกรนั้นเอง วาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่
องคก รควรนํามาใชในการพัฒ นาองคก รได และควรดํารงไวเพื่อการเสริม สรางความเข็ม แข็งของ
องคกร
2) จุดออนขององคกร (W–Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจ จัยภายในจาก
มุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรนั้นๆ เองวาปจจัยภายในองคกรที่เปน
จุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอ
องคกร
2.4.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรนั้น สามารถคนหาโอกาสและ
อุป สรรคทางการดํ า เนิน งานขององค ก รที่ ไ ด รับ ผลกระทบจากป จ จั ย ภายนอก อาทิ นโยบาย
งบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึก ษาของบุคลากร คานิยม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
1) โอกาสทางสภาพแวดลอม (O–Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบตอประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการ
ขององคกรในระดับมหภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสรางใหหนวยงานเข็มแข็ง
ขึ้นได
2) อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T–Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอก
องคกรปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออม ซึ่งองคกรจะตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญ
แรงกระทบดังกลาวได
2.4.3 ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม
เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง–จุดออน โอกาส–อุป สรรค จากการวิเคราะหปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว
ใหนําจุดแข็ง–จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส–อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวาองคกรกําลัง
เผชิญสถานการณเชนใดและภายใต สถานการณเชนนั้น องคกรควรจะทําอยางไร โดยทั่วไปในการ
วิเคราะห SWOT นี้ องคกรจะอยูใน สถานการณ 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 มีจุดแข็งเปนโอกาส สถานการณนี้เปนสถานการณที่พึงปรารถนาที่สุด
เนื่องจากองคกรคอนขางจะมีจุดแข็งหลายอยาง ดังนั้น ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก
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(Aggressive–Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่
เปดมาหาประโยชนอยางเต็มที่
รูปแบบที่ 2 มีจุดออนเปนอุปสรรค สถานการณนี้เปนสถานการณที่เลวรายที่สุด
เนื่องจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลายประการ
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ กลยุทธการตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลด
หรือหลบหลีกภัย อุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกรเกิดความ
สูญเสียที่นอยที่สุด
รูปแบบที่ 3 มีจุดออนเปนโอกาส สถานการณนี้ องคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันอยูห ลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูห ลายอยาง
เชนกัน ดังนั้นทางออกคือกลยุทธการพลิกตัว (Turnaround–oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแกไข
จุดออนภายในตางๆ ใหพรอมที่จะฉกฉวย โอกาสตางๆ ที่เปดให
รูปแบบที่ 4 มีจุดแข็งเปนอุปสรรค สถานการณนี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอม
ไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่
จะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จ ะเลือกกลยุท ธการแตกตัวหรือขยาย
ขอบขายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มี สรางโอกาสในระยะยาว
ดานอื่นๆ แทน
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาวิจัยฉบับนี้จ ะศึก ษาเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–
สหรัฐฯ กับวิธีการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน ในมิติของการบริหารโครงการเพื่อนํา
ผลสําเร็จ/ประเด็นปญหาที่เกิดจากการทํางานรวมกับคูรวมมือแตละแหลงมาเปนขอมูลในการจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารโครงการความรวมมือไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของกรมความรวมมือระหวางประเทศ
3.1 การประเมินศักยภาพในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในฐานะผูใหของไทย
เพื่อใหทราบถึงศักยภาพและความพรอมในการดําเนินงานใหความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ของไทยแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ รายงานการศึกษานี้ จะทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT) ของสภาพแวดลอมในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา ดังนี้
3.1.1 จุดแข็ง (Strength)
3.1.1.1 ดานนโยบาย
ประเทศไทยมี น โยบายในการให ค วามร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นากั บ
ตางประเทศที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดไวทั้งในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน รวมถึงแผนยุทธศาสตรกระทรวงการ
ตางประเทศที่มีการกําหนดเปาประสงคในการมีค วามรวมมือกับ ประเทศตางๆ /ภูมิภาค ไวอยาง
ชัดเจน เพื่อสงเสริมบทบาทไทยใหเปนที่ยอมรับในฐานะศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3.1.1.2 ดานหนวยงานดําเนินการ
มีก รมความรวมมือระหวางประเทศทําหนาที่เ ปนหนวยงานหลัก ดาน
บริหารงานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ตาม “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 เปนศูนยกลางในการดําเนินงานความรวมมือ โดยมีระเบียบ หลักเกณฑ
ที่เ กี่ยวของรองรับการปฏิบัติง าน นอกจากนี้ ในการดําเนินงาน ยัง มีห นวยงาน/สถาบันตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมากที่มีศักยภาพ พรอมจะรวมมือกับกรมความรวมมือระหวางประเทศ
ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการใหความรวมมือในนามประเทศไทย
3.1.1.3 ดานบุคลากร
ไทยมีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ
สาขาการเกษตร สาขาสาธารณสุข สาขาการพัฒนาชนบท ที่มีผ ลงานปรากฏเปนที่ยอมรับในเวที
ระหวางประเทศเปนจํานวนมาก ที่พรอมจะถายทอดความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญใหแก
บุคลากรของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
3.1.1.4 ดานความรู ประสบการณ และเทคโนโลยี
ไทยมีความรูที่ไดรับการถายทอดและสั่งสมมาเปนเวลากวา 50 ป ในชวง
ที่ไทยรับความชวยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแลว และไดนําความรู ดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนา
เปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการใชงานในบริบทของประเทศไทย และพรอมที่จะถายทอด
เทคโนโลยีดังกลาวใหแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นเพื่อนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมกับบริบท
ของแตละประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังมีตัวแบบ (model) ของแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ใน
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หลายๆ ดาน อาทิ สาขาการเกษตร สาธารณสุข การทองเที่ยว ที่เปนที่ยอมรับและใชเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูในภูมิภาค
3.1.1.5 ดานอื่นๆ
ไทยตั้งอยูในใจกลางของภูมิภาคที่ประเทศผูใหสามารถใชเปนฐานในการ
ใหความชวยเหลือแกประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี facility ที่พรอมสําหรับการตั้ง
สํานักงานของหนวยงาน/องคกรระหวางประเทศ และมีตนทุนการดําเนินงานใหความชวยเหลือต่ํา
หากเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
3.1.2 จุดออน (Weakness)
3.1.2.1 ดานนโยบาย
มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการปกครองบอย ทําใหประเทศคูรวมมือ
ขาดความเชื่อถือ และความมั่นใจในนโยบายการดําเนินงานซึ่งบางครั้งอาจไมตอเนื่อง
3.1.2.2 ดานการบริหารงาน:
การขาดยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาเปนผลใหการกําหนด
ทาทีไทยในการดําเนินงานความรวมมือกับคูภาคีเปนไปอยางไมมีทิศทาง การบูรณาการแผนงานการ
ใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศระหวางหนวยงานยังมีนอย ตางคนตางดําเนินการตาม
แผนงานของตั ว เอง ทํ า ให ก ารให ค วามร ว มมื อ ของไทยขาดเอกภาพ ขาดการทํ า งานเป น ที ม
ไมกอใหเกิดผลกระทบที่เปนรูปธรรม การวางแผนการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาแบบเชิงรุก
ทําไดยาก ระบบการจัดการฐานขอมูลไมทันสมัย ไมครบถวน และไมมีประสิทธิภาพ ขาดการประเมิน
ตนทุนการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่จะใชเปรียบเทียบกับผลประโยชนทปี่ ระเทศไทยจะ
ไดรับ จากการดําเนินงานในมิติของความรวมมือระหวางประเทศ กฎระเบียบที่เ กี่ยวของกับ การ
ดําเนินงาน อาทิ ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ระเบียบเงินอุดหนุนการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศไมทันสมัย และไมยืดหยุน ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือที่
ตอเนื่องและเปนระบบ ขาดการประชาสัมพันธหนวยงานที่รับผิดชอบในการการดําเนินงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา และผลของดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
3.1.2.3 ดานบุคลากร
มีจํานวนไมเพียงพอ บุคลากรที่มีสวนใหญขาดทักษะและประสบการณใน
การบริหารงานความรวมมือตามแบบสากล ไมมีความพยายามในการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.1.3 โอกาส (Opportunity)
3.1.3.1 การรวมตั วเปน ประชาคมอาเซีย นเป นโอกาสของไทยในการพั ฒ นา
ความรวมมือกับประเทศอื่นๆ ทั้งที่พัฒนาแลว และกําลังพัฒนา รวมถึงองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ จากการที่ไทยไดรับการยอมรับในการเปนศูนยกลางการพัฒนาของภูมิภาคโดยพิจารณาถึง
ตําแหนงที่ตั้งของประเทศ ระดับการพัฒนา และความเชี่ยวชาญที่ไทยมีซึ่งสอดคลองกับความตองการ
การพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาค และเปนโอกาสในการขยายความรวมมือรูปแบบ
ใหมๆ เชน ความรวมมือใต –ใต ความรวมมือหุนสวนภาครัฐและเอกชน ทั้ ง ในและนอกภูมิภาค
โดยรวมมือกับแหลงผูใหอื่น

20
3.1.3.2 เปนศูนยกลางการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูจากประสบการณ
บทเรียนที่ดีใหแกประเทศอื่นทั้งในและนอกภูมิภาค
3.1.3.3 โอกาสในการขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนากับภาคประชาสังคมโดย
รวมมือกับภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศ
3.1.3.4 โอกาสของหนวยงานไทยในการไดรับ การยอมรับ ในการดํา เนิน งาน
ความรวมมือจากประเทศคูรวมมือ ไดพัฒนาศักยภาพสูความเปนมืออาชีพในการดําเนินงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนามากขึ้น
3.1.4 อุปสรรค (Threat)
3.1.4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลของประเทศคูรวมมือ สถานการณทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศคูรวมมือ สงผลกระทบตอการดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนา
3.1.4.2 ประเทศผูรับใหความสําคัญกับประเทศไทยในลําดับรอง เมื่อเปรียบเทียบ
กับแหลงผูใหอื่นที่มีประสบการณในการใหความรวมมือมายาวนานและมีศักยภาพในการใหมากกวา
3.1.4.3 ศักยภาพและความพรอม (absorptive capacity) ของประเทศผูรับใน
การดําเนินงานโครงการความรวมมือ
3.1.4.4 ขอจํากัดดานงบประมาณสําหรับการดําเนินงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนา
ที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล
3.1.4.5 ขาดการเชื่ อ ถื อ และยอมรั บ จากประเทศผู รั บ ความร ว มมื อ รวมถึ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3.1.4.6 การปรับตัวตอปจจัยภายนอก และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการให
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของประเทศไทยยังเชื่องชา และไมยืดหยุน
3.1.4.7 หลักการ แนวคิด วิธีการ รวมทั้งความเขาใจในการดําเนินงานความรวมมือ
ของภาคี คูรวมมือที่แตกตางกัน
3.2 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทย
แมวา ในช วงที่ ผานมา กรมความรวมมื อระหวา งประเทศจะมี นโยบายในการสง เสริ ม
ความรวมมือไตรภาคีกับแหลง ผูใหตางๆ อยางชัดเจน มีการจัดทําความตกลงเพื่อเปนกรอบการ
ดําเนินงานความรวมมือระหวางกันไวแลว แตในทางปฏิบัติมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมกับ
แหลงผูใหเพียงบางแหลงเทานั้น ในขณะที่ความรวมมือกับอีกหลายแหลงมีความคืบหนาเพียงเล็กนอย
หรือไมมีการดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจวิเคราะหปจจัยที่เปนประเด็นสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค ดังนี้
3.2.1 ปจจัยภายใน
3.2.1.1 ดานยุทธศาสตร
กรมความร ว มมื อ ระหว า งประเทศยั ง ไม ไ ด มี ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร
ความรวมมือไตรภาคีที่จะใชเปนกรอบในการดําเนินงาน ดังนั้น การดําเนินงานในปจจุบันจึง ไมมี
ทิศทางที่ชัดเจน ไมมีการกําหนดเปาประสงคที่ชัดเจนวาดําเนินการไปเพื่อสนับสนุนนโยบายดานไหน
ของรัฐบาล มีเพียงการกลาวอางวาเปนการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาของ
ประเทศผูรับผลประโยชน หรือที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเปน ‘demand driven approach’ (ซึ่งอาจ
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ตีความไดวาเปนความตองการของผูใหไดเชนเดียวกัน) การกําหนดสาขาความรวมมือสวนใหญจึงเกิด
จากขอเสนอของหนวยงานของแหลงผูใหที่เปนคูรวมมือในการดําเนินงาน อาทิ GIZ USAID JICA
หรือกําหนดตามประเด็นที่เปนความสนใจของผูบริหาร ซึ่งทําใหนโยบายการใหความรวมมือขาดความ
ตอเนื่อง การดําเนินโครงการไมปรากฏผลที่เปนรูปธรรม ไมมีความยั่งยืน และไทยไมไดประโยชนจาก
การใชงบประมาณแผนดินในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาเทาที่ควร
3.2.1.2 ดานการบริหารองคกร
ผูบริหารระดับสูงของกรมความรวมมือระหวางประเทศปจจุบันมาจาก
สายการทูต มีการสับเปลี่ยนโยกยายทุก 1–2 ป ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายที่ไมมียุทธศาสตร
รองรับขาดความตอเนื่อง การมองภาพความรวมมือเพื่อการพัฒ นาอาจไมครบถวนทุกมิติผูบริหาร
สวนใหญมักพิจารณาใหความสําคัญเฉพาะความรวมมือในกรอบทวิภาคีที่ไทยเปนประเทศผูให ลืมใช
ประโยชนจากการดําเนินงานไตรภาคีซึ่งเปนสวนเสริม (complement) ที่สําคัญสําหรับความรวมมือ
ทวิภาคี และเปนวิธีการดําเนินงานความรวมมือที่ไทยสามารถเรียนรูในสวนที่ขาดความชํานาญการ
อาทิ แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการบริหารโครงการความรวมมือ 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 เนื่องจากขาดความรูและประสบการณ ดานการ
บริหารโครงการที่จําเปน รวมทั้งขาดทักษะดานการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวก
และยนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3.2.1.5 ดานงบประมาณ
กรมความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีเพียงปละ 15 ลานบาท ทําใหไมสามารถดําเนินการเชิงรุกเพื่อ
ผลประโยชนไทยไดอยางเต็มที่ ตองพิจารณาอยางรอบคอบ และเลือกทําเฉพาะโครงการที่ประเทศคู
ภาคีมีความพรอมในทุกๆ ดาน โดยมุงหวังใหการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จและมีความคุมคา
กับทรัพยากรที่ใชไปเปนสําคัญ
3.2.2 ปจจัยภายนอก
นโยบายของแหลง ผูใหที่เ ปนคูรวมมือ : หากวิเ คราะหแหลง ความรวมมือที่เ ปน
คูรวมมือของไทย จะพบวา มีเพียงบางแหลงเทานั้นที่มีหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนของ
รัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามผลความรวมมือกับกรมความรวมมือ
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ระหวางประเทศ เชน องคก ารความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International
Cooperation Agency–JICA) GIZ ของเยอรมนี French Development Agency–AFD ของฝรั่งเศส
ในขณะที่บ างแหลง แมมีห นวยงานผูแทนในประเทศไทย แตไมไดม อบหมายผูรับ ผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนความรวมมือไตรภาคีกับไทยโดยตรง อาทิ อังกฤษ ฮังการี และสวีเดน ในขณะที่ บางแหลง
มุง เน นการดํา เนิน งานโครงการระดั บ ภูมิ ภาค เช น Australian Agency for International
Development–AusAID ของออสเตรเลีย ที่มีการจัดทําความตกลงความรวมมือไตรภาคีกับไทยไว
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 แตไมมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการไตรภาคีระหวางกัน มีแตการดําเนินโครงการ
ในระดั บ ภู มิ ภ าค(โครงการออสเตรเลี ย –เอเชี ย เพื่ อต อ ต า นการค ามนุ ษ ย หรื อ Australia–Asia
Program to Combat Trafficking in Persons–AAPTIP)
3.3 การวิเคราะหแนวทางในการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวางกรมความรวมมือ
ระหวา งประเทศกับองคกรความรวมมือระหวา งประเทศของเยอรมัน (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 –ติม อร–เลสเต
จํานวน 1 โครงการ โดยโครงการทั้งหมดเปนการตอยอดการดําเนินโครงการความรวมมือในกรอบ
ทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรับประโยชน หรือโครงการทวิภาคีระหวางประเทศเยอรมนี
กับประเทศผูรับประโยชน ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ หรือโครงการความรวมมือในกรอบ
ทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี ที่ประสบความสํา เร็จและมีผูเชี่ยวชาญชาวไทยที่มี
ความสามารถใหความรูแกประเทศที่ส ามตอไปได ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาการดําเนินโครงการ
ความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
3.3.1 ดานนโยบายความรวมมือ
โครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมันดําเนินการภายใต Memorandum of
Understanding regarding Joint Development Cooperation with Third Countries
through a “Partnership Programme” ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ความตกลงฉบับนี้
กําหนดกรอบความรวมมือไวอยางกวาง มีก ารกําหนดความรวมมือในแบบหุนสวน 3 สาขา คือ
Education/Vocational, Rural Development และ Health โดยรูปแบบความรวมมือเนนดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคําแนะนําทางวิชาการโดยการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการเพื่อการพัฒนา (Development Project) สําหรับ
ประเทศเปาหมาย ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมถึง
ประเทศอื่นๆ ตามที่จ ะเห็นชอบรวมกัน มีก ารจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงาน (Programme
Management Committee) เพื่อทําหนาที่ในการบริหารแผนงานความรวมมือ พิจารณาขอเสนอ
โครงการ ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน และกําหนดใหกรมความรวมมือระหวางประเทศเปน
หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานฝายไทย และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน
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(GIZ) เปนหนวยงานรับ ผิดชอบการดําเนินงานฝายเยอรมัน พรอมทั้งมีก ารกําหนดภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละฝายตอการดําเนินงานความรวมมือ โดยความตกลงนี้มีระยะเวลา 3 ป และ
จะขยายระยะเวลาดําเนินการคราวละ 2 ป จนกวาคูภาคีฝายใดฝายหนึ่งจะแจงขอยุติการดําเนินงาน
เปนเวลา 6 เดือนกอนสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานในแตละชวง
3.3.2 ดานกลยุทธในการดําเนินงาน
มีการสื่อสารในทีมงานไตรภาคีไทย–เยอรมัน ใหทราบและเขาใจอยางชัดเจนใน
เรื่องนโยบายและกลยุท ธของประเทศไทยดานความรวมมือเพื่อการพัฒ นา และความรวมมือกับ
เยอรมนี รวมถึงนโยบายและกลยุทธของเยอรมนีดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือ
กับประเทศไทย และนโยบายและกลยุทธรวมของไทยและเยอรมนีในการดําเนินความรวมมือไตรภาคี
กับประเทศที่สาม
มีกลยุทธรวมและมีการสื่อสารภายในทีมอยางชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงค/
ผลลัพธ/ตัวชี้วัด ของโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน มีการสื่อสารทําความเขาใจ และ
รับรองรวมกันระหวางทีมงานไทย–เยอรมัน
มีก ารกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการไมเกิน 2 ป ภายใตวงเงินงบประมาณ
โครงการละประมาณ 120,000 ยูโร และสามารถขยายวงเงินไดจํานวนหนึ่งหากมีความจําเปน มีการ
กําหนดสาขาความรวมมือและประเทศเปาหมายในการดําเนินการที่ชัดเจน และเปนที่รับทราบของผูม ี
สวนรวมในการดําเนินการทุกฝาย
ความตองการในการดําเนินโครงการริเริ่มโดยหนวยงานของประเทศผูรับ โดยให
ความสําคัญ กับการตอยอดโครงการความรวมมือทวิภาคีที่ดําเนินการอยูแลว และการออกแบบ
โครงการจะคํานึงถึงสภาพแวดลอมของประเทศผูรับเปนสําคัญ
3.3.3 ดานกลไกในการดําเนินงาน
มีก ารประสานงานระหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศ และ GIZ อยาง
ใกลชิดสม่ําเสมอ มีก ารแบง ภารงานอยางชัดเจนและเปนระบบ มี การกําหนดระเบียบขั้นตอน
การทํางานของแตละฝายที่ชัดเจน และไดมีการสื่อสารใหผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกฝายได
รับทราบและมีความเขาใจรวมกัน มีการกําหนดบทบาทของหนวยงานดําเนินงานโครงการฝายไทย
และหนวยงานดําเนินโครงการของประเทศที่สาม รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทในดานการประสาน
การดําเนินงานของ Aid coordinating agency ของแตละประเทศอยางชัดเจน
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ภาพที่ 3–1 โครงสรางความรวมมือในการดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–เยอรมัน
3.3.4 ดานโครงสรางการกํากับดูแล
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ แผนงานความร ว มมื อ ไตรภาคี (Trilateral
Steering Committee–TSC) ไทย–เยอรมัน ซึ่งมีอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ หรือผูแทน
และผูอํานวยการ GIZ ประเทศไทยหรือผูแทน เปนประธานรวมในการประชุมซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นทุก 3
เดือน เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานไตรภาคี พิจารณาอนุมัติโครงการ
กํากั บ ดูแ ลใหมีก ารดําเนินการตามแผนงาน แกไ ขปญ หา ขอ ขัดแยง ที่อ าจเกิด ขึ้นระหวางการ
ดําเนินงาน พรอมนี้ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานโครงการไตรภาคี (Trilateral Operation Body–TOB)
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ และ GIZ ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ของ TSC ประสานการดําเนินโครงการกับทุกฝาย ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม รายงาน
ผลการดําเนินงานตอ TSC รวมทั้งใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานในประเทศ
ที่สามใหดําเนินโครงการไดตามแผน
ในระดับของการดําเนินโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับโครงการ (Project
Steering Committee–PSC) ซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยงานคูภาคีทุกฝาย โดยหนวยงาน
ประเทศผูรับซึ่งเปนเจาของโครงการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณ
โครงการ กํากับดูแลใหการดําเนินโครงการเปนไปตามแผน ใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดจาง Project manager (ซึ่งตองคัดเลือก
ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําใหโครงการดําเนินการได และตองสงเสริมศักยภาพผูจัดการโครงการ
และหนวยงานใหสามารถบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ) มาทําหนาที่ติดตอประสานงาน
ระหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศ GIZ และหนวยงานรับผิดชอบโครงการของประเทศผูรับ
ประโยชน รวมทั้งทํางานดานเอกสาร งาน day to day work และสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม
โครงการของหนวยงานประเทศผูรับใหโครงการดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่น
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ภาพที่ 3–2 กลไกการบริหารงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน
3.3.5 ดานการบริหารโครงการความรวมมือ
ใชหลักการบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results–based Management–
RBM) มุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินกิจกรรมโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต
การจัดทํา Feasibility study ประกอบการพิจารณาอนุมัติใหมีการดําเนินโครงการ การออกแบบ
กิจกรรมโครงการ การจัดทําแผนงาน การดําเนินโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการ

ภาพที่ 3–3 วงจรการดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–เยอรมัน
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ภาพที่ 3–4 แสดงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในชวงเตรียมการดําเนินโครงการ

ภาพที่ 3–5 แสดงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในชวงการดําเนินโครงการ
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3.3.6 ดานการสงเสริมศักยภาพของเจาที่หนวยงานของประเทศคูภาคี
โครงการความรวมมือไตรภาคีจะจัดฝกอบรมดานการบริหารโครงการแบบ RBM
ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินโครงการทุกโครงการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพที่จําเปนสําหรับ
การบริหารโครงการใหสามารถบริหารโครงการตอไปไดเมื่อโครงการสิ้นสุด
3.4 การวิเคราะหปจจัยสําเร็จของการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน
หากพิจารณากระบวนการในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน สามารถ
จําแนกปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.4.1 กลยุทธการดําเนินกิจกรรมแบบมุงผลสัมฤทธิ์
จะมุง เน นที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องการดํ าเนินกิ จ กรรมใหบ รรลุ เ ปาหมาย โดยมีความ
ยืดหยุนตอขั้นตอนการดําเนินการสูง ลดขั้นตอนการดําเนินการที่ไมจําเปน และการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียในการดําเนินโครงการเขามีสวนรวมในการดําเนินการตั้งแตการเริ่มออกแบบกิจกรรม
โครงการไปจนตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ จะสรางความรูสึกในการเปนเจาของโครงการ ชวยลด
ความขั ดแยง ระหว างหมูค ณะที่มี ความสนใจแตกตา งกัน และสง เสริม ใหมีก ารดําเนินการอยา ง
สรางสรรคเพื่อผลประโยชนรวมกัน
3.4.2 การประสานงานและการสื่อสาร
การกําหนดใหมีคณะทํางานไตรภาคีเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ ประสาน
การดําเนินงานกับทุกภาคสวน ทําใหสามารถควบคุมการดําเนินกิจกรรมใหดําเนินไปตามแผนและ
ชวงเวลาที่กําหนด สงผลใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.4.3 โครงสรางการกํากับดูแล
การกํ า หนดให มี ค ณะกรรมการกํ า กั บ แผนงานความร ว มมื อ ไตรภาคี และ
คณะกรรมการกํากับโครงการ เปนการกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบในทุกระดับเพื่อสรางความมั่นใจในความสําเร็จของโครงการ
3.4.4 นวัตกรรมและการเรียนรู
ในระหวางการดําเนินโครงการจะจัดใหมีการถายทอดความรูและประสบการณ
ระหวางบุคลากรของหนวยงานคูภาคีอยูตลอดเวลา ทําใหทุก ฝายไดรับประโยชนจ ากการดําเนิน
โครงการรวมกัน ดังนี้
1) ประเทศที่สาม ไดใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับประสบการณดาน
ความรวมมือกับ ตางประเทศ และไดเรียนรู และเตรียมการในการจัดทําโครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศ
2) ประเทศไทย บุคลากรไดเสริมสรางประสบการณการทํางานในตางประเทศ ได
เรียนรูและรับการถายทอดวิธีการบริหารโครงการแบมุงผลสัมฤทธิ์จากเยอรมันซึ่งมีประสบการณดาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาและโครงสรางในกวา 100 ประเทศทั่วโลก จากการปฏิบัติงานรวมกับฝาย
เยอรมัน ไดรัก ษาความสัมพันธกับ ประเทศแหลงผูใหเดิมซึ่ง ไมมีความรวมมื อทางวิชาการในแบบ
ทวิภาคีระหวางกันแลว และยังไดไดสงเสริมความสัมพันธที่ดีกับประเทศที่สาม โดยเฉพาะกับประเทศ
เพื่อนบานซึ่งมีความใกลชิดดานภูมิศาสตรและวัฒนธรรม
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3) ประเทศเยอรมนี ได เ รีย นรู ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มีป ระโยชน และได ส ร า ง
ความสัมพันธกับคูภาคีเพือ่ สงเสริมความรวมมือในมิติอื่นๆ
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงาน จะตองคํานึงถึงความแตกตางของหนวยงานคูภาคี
ในเรื่องโครงสรางการบังคับบัญชาของหนวยงาน ขั้นตอนการบริหารงานภายใน ระเบียบกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานโครงการไมราบรื่น และเกิดความลาชากวา
แผนงานที่กําหนดได
3.5 การวิเคราะหวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวางกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศกับองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ สํานักงานภูมิภาค (United
States Agency for International Development Regional Development
Mission for Asia: USAID/RDMA): กรณีศึกษาการดําเนินโครงการควบคุมและปองกัน
มาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร
3.5.1 สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือไตรภาคีเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2555 กรมความรวมมือระหวางประเทศและ USAID/RDMA ไดรวมกันสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการควบคุมและปองกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร เนื่องจากพิจารณาเห็น
วาประเทศไทยมีความสําเร็จในการปองกันและควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย แตยังมีความเสี่ยง
ตอการระบาดของโรคตามแนวชายแดนจากการเดินทางเขาออกของแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
ประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยูระหวางการใหความชวยเหลือประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม แมนา้ํ โขง
ในการปองกันและควบคุมโรคมาเลเรีย ภายใต “the Presidential Malaria Initiative” ดังนั้น หาก
ไทยและสหรัฐฯ ไดบูรณาการความรวมมือในดานนี้เขาดวยกันก็นาจะสงผลใหการดําเนินการเพื่อการ
ปองกันและควบคุมโรคมาลาเรียในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และโดยที่ไทยมีแนวชายแดนติดกับเมียนมายาวที่สุดและสถานการณการเกิดโรคมาเลเรียมีมากกวา
แนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานอื่น จึงไดดําเนินการตามแนวชายแดนไทย–เมียนมากอน
โครงการควบคุมและปองกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร มีระยะเวลา
ดําเนินการ 2 ป (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) มีวัตถุประสงค
เพื่อปรับ ปรุง ระบบการใหบ ริการสาธารณสุขของเมียนมารในการปองกันการแพรระบาดของโรค
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 ไดใหก ารสนับสนุนงบประมาณ
รวมทั้ง สิ้น 680,000 เหรียญสหรัฐ โดยใหผานกรมควบคุม โรคของไทย 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) ทาขี้เหล็ก (Tachileik)–แมสาย
(2) เมียวดี (Myawaddy)–ตาก (แมสอด) (3) ทวาย–กาญจนบุรี (4) เกาะสอง (Kawthaung)–ระนอง
โดยมีกรมควบคุมโรคเปนหนวยงานรวมดําเนินโครงการฝายไทย กิจกรรมหลัก ประกอบดวย
1) การจั ด ตั้ ง ระบบแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และแจ ง เตื อ นสถานการณ เพื่ อ การ
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) การจัดตั้ง Malaria Screening Point ที่โรงพยาบาลของเมียนมา ซึ่งตั้งอยูหาง
จากดานตรวจคนเขาเมืองกาญจนบุรี–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 ได รวมมือกับ กรมควบคุม โรค จัดหลั ก สูต ร
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 พฤศจิก ายน 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
โครงการนี้ ดําเนินการไดเฉพาะกิจกรรมการฝกอบรมในประเทศไทย สวนกิจกรรม
อื่นๆ ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
1) ฝา ยเมี ย นมาขาดการมอบหมายหน ว ยงานส ว นกลางเป นผู ป ระสานการ
ดําเนินงานความรวมมือกับกรมความรวมมือระหวางประเทศอยางเปนทางการ ทําใหการประสานงาน
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ลาชา เพราะไมมีผูรับผิดชอบหลักที่มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม และประสานการดําเนิน
กิจกรรมรวมกับฝายไทย
2) ไมมีแผนงานโครงการที่คูภาคีจะใชเปนกรอบอางอิงในการดําเนินงาน ไมมีการ
กําหนดชวงเวลาในการทํากิจกรรมทีช่ ัดเจน การดําเนินกิจกรรมขึ้นอยูกับความสะดวกของฝายเมียนมา
ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมและเบิกจายคาใชจายตามปงบประมาณไดทัน
3) ฝายเมียนมาไมมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน ตัวอยางเชน ในการ
ประสานจากฝายไทยเพื่อสงมอบอุปกรณที่จะจัดซื้อภายใตโครงการ ฝายเมียนมาไมสามารถใหการ
อํานวยความสะดวกในการนําของเขา และไมสามารถระบุไดวาจะใหสงมอบอุปกรณที่ใดและกับใคร
เปนตน ทําใหการจัดซื้ออุปกรณไมสามารถดําเนินการได
4) คูรวมมือฝายสหรัฐฯ ไมไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามหลักการ
ของการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี ฝายไทยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมโครงการกับ
เมียนมาทั้งหมด
3.5.4 ทั้งนี้ หากวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ จาก
การดําเนินโครงการขางตน สามารถจําแนกได ดังนี้
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 จะสิ้นสุดเมื่อฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิก
2) ดานกลยุทธในการดําเนินงาน: ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนระหวางผูมีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการในเรื่องนโยบายและกลยุทธของไทยดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือ
กับสหรัฐฯ และนโยบายและกลยุทธของสหรัฐฯ ดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือกับไทย
มีก ารกลาวถึง นโยบายและกลยุท ธรวมของไทยและสหรัฐฯ ในการดําเนิน
ความรวมมือไตรภาคีกับประเทศที่ส ามอยางกวางๆ ใน MOU แตไมมีการสื่อสารในทีม งานอยาง
ชัดเจน ไมมีการกําหนดวัตถุประสงค/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด ของการดําเนินโครงการ ไมมีการกําหนดกรอบ
เวลาในการดําเนินการแผนงานไตรภาคี ไมมีการกําหนดวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนสําหรับการดําเนิน
โครงการ จะพิจารณาเปนรายกรณี
3) ดานกลไกในการดําเนินงานและการกํากับดูแล: ไมมีก ารกําหนดกลไกการ
บริหารความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ ที่ชัดเจน มีการประสานงานตามความจําเปน ไมมีการแบง
ความรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ กิจกรรมทั้งหมดดําเนินการโดยกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศดวยงบประมาณของฝายไทยทั้งหมด USAID ไมมสี วนรวมในการดําเนินกิจกรรมโครงการ
หนวยงานรวมดําเนินโครงการฝายไทย มีความเขาใจบทบาทหนาที/่ การมีสว นรวม
ในการดําเนินงานโครงการเปนอยางดี ในขณะที่หนวยงานดําเนินงานโครงการฝายเมียนมายังขาด
ความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม Aid coordinating agency ของเมียนมาไมมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ
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4) ดานการบริหารโครงการความรวมมือ: ไมมีการจัดทํา Feasibility study และ
Planning workshop กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุม โรค และ USAID/RDMA
รวมกันกําหนดกิจกรรมโครงการเองโดยฝายเมียนมาไมมีสวนรวมในการดําเนินการตั้งแตตน เพียงแต
ไดรับแจงในภายหลังเพื่อขอรับความเห็นชอบในการดําเนินกิจกรรม ทําใหขาดความชัดเจนในความ
ประสงคและความตองการของประเทศผูรับ ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ไมมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินโครงการไมราบรื่นและไมเปนไปตามแผน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ไดทําการศึกษาแนวทาง/วิธีการดําเนินงานโครงการความรวมมือ
ไตรภาคีร ะหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศกับ GIZ ของประเทศเยอรมนี และระหวาง
กรมความรวมมือระหวางประเทศกับ USAID/RDMA ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ ซึ่งในการศึกษาไดทําการประเมิน
ในเรื่องตางๆ ดังนี้
4.1.1 การประเมินศักยภาพในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในฐานะผูให
ของไทย พบวาไทยมีความพรอมในการดําเนินงาน ทั้งดานนโยบาย หนวยงานดําเนินการ บุคลากร
ผูเ ชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี ที่เ หมาะสม แตยัง มีป ระเด็น ที่ตองปรับ ปรุง เพื่อ ใหก ารดํา เนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเรื่องการบริหารจัดการ และการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารโครงการ
ใหแกบุคลากร
4.1.2 การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือของกรม
ความรวมมือระหวางประเทศ พบวากรมความรวมมือระหวางประเทศจะตองมีความชัดเจนในเรื่อง
นโยบายการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี ตองมีการกําหนดกลไกการดําเนินงานที่เปนมาตรฐาน
เพื่อ ใชใ นการดํา เนิ นงานความร วมมื อไตรภาคีกั บ ทุก ประเทศ จะตอ งพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากร
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4.1.3 การวิ เ คราะห แ นวทางในการดํ า เนิ น โครงการความร ว มมื อ ไตรภาคี ร ะหว า ง
กรมความรวมมือระหวางประเทศกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) พบวา
มีวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือที่เปนมาตรฐาน ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการโดยผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรม
โปรงใส ตรวจสอบได มีการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร มีการสื่อสารขอมูลใหทุกฝายรับทราบ
รวมกันและพรอมกัน
4.1.4 การวิเคราะหปจจัยสําเร็จของการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–เยอรมัน
พบวาปจจัยสําคัญที่สงผลใหการดําเนินโครงการสําเร็จตามเปาหมายประกอบดวย การเลือกใชกลยุทธ
ในการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ซึ่งเหมาะสมกับการดําเนินโครงการไตรภาคีซึ่งมีคูภาคีหลายภาคสวน
มีการประสานงานและสื่อสารอยางเปนระบบ มีการกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลการดําเนินงานใน
แตละระดับทําใหการดําเนินงานตามแผนงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหมีการ
เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการอยูตลอดเวลา

33
4.1.5 การวิเคราะหวิธีการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีระหวางกรมความรวมมือ
ระหว า งประเทศกั บ องค ก รเพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศของสหรั ฐ ฯ สํ า นั ก งานภู มิ ภ าค
(USAID/RDMA) : กรณีศึกษาการดําเนินโครงการควบคุมและปองกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย–
เมียนมาร พบวาไมมีการกําหนดกลไกการดําเนินงานที่ชัดเจน ขาดการประสานการดําเนินงาน และ
ไมมีการรวมกันดําเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่ควรจะเปนภายใตหลักการไตรภาคี
4.2 ขอเสนอแนะ
จากขอสรุปผลการศึกษาขางตนพบวาการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ มี
ขอบกพรองและผิดพลาดหลายประการซึ่งสงผลใหการดําเนินโครงการควบคุมและปองกันมาเลเรีย
ตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร ไมประสบผลตามที่คาดหวัง อยางไรก็ตาม โรคมาลาเรียยังคงเปน
ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย แมวาโรคนี้จะมีอัตราปวยและอัตราตายลดลง แตตั้งแตป
พ.ศ. 2539 เปนตนมา ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขใน ป พ.ศ. 2555 พบผูติดเชื้อมาเลเรียมากกวา
34,000 ราย ในป พ.ศ. 2556 ตั้งแตมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีผูปวยทั้งประเทศจํานวน 12,000 ราย
เสียชีวิต 12 ราย สวนใหญอยูในพื้นที่ชายแดน โดยจํานวนผูปวยสูงสุดพบที่จัง หวัดตาก ตามดวย
จังหวัดระนอง แมฮองสอน และกาญจนบุรี ปญหาสําคัญขณะนี้คือการดื้อยาของเชื้อมาเลเรียตามแนว
ชายแดน ที่พบมากที่สุดคือบริเวณชายแดนดานไทย–พมา ดังนั้น การมีความรวมมือกับสหรัฐฯ ในการ
ดําเนินโครงการควบคุม และปองกันโรคมาเลเรียอยางตอเนื่อง จึงเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอไทย
อยางไรก็ดี เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการความรวมมือเชนที่ผานมา จึง มี
ขอ เสนอแนะสํ า หรับ การดํา เนิ นโครงการความร วมมื อ ไตรภาคี กั บ สหรั ฐ ฯ: กรณีศึ ก ษาการให
ความชวยเหลือเมียนมาดานสาธารณสุข บริเวณ 4 คูเมืองชายแดนไทย–เมียนมา ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กําหนดใหมีก ารจัดทํายุท ธศาสตรภาพรวมความรวมมือไตรภาคี และแผน
ความรวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯ ในลักษณะแผนบูรณาการความรวมมือรวมกับหนวยงานไทยตางๆ
ทั้งจากสวนราชการตางๆ รัฐสภา นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งจะเขามามีสวนรวมใน
ฐานะหนวยงานผูใหการสนับสนุนดานวิชาการ และงบประมาณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนไทยและ
ภูมิภาคโดยรวม
2) กําหนดใหมีก ารจัดทําแนวทางการบริห ารโครงการที่เ ปนมาตรฐานเพื่อใช
สําหรับการดําเนินโครงการไตรภาคีกับทุกแหลงความรวมมือ รวมทั้งความรวมมือกับสหรัฐฯ โดย
ศึกษารูป แบบการดําเนินโครงการความรวมมือแบบเยอรมัน แลวนํามาปรับรูปแบบและวิธีการให
เหมาะสมกับบริบทการใหความรวมมือของกรมความรวมมือระหวางประเทศ
3) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการความรวมมือไตรภาคีที่ปรับปรุงแลว
ดังกลาวตอ USAID/RDMA
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) การดําเนินโครงการ: ใชแนวทางการบริหารโครงการที่พัฒนาขึ้นในการดําเนิน
โครงการความร ว มมื อ ไตรภาคี กั บ สหรั ฐ ฯ ซึ่ ง จะใช เ วลาในการเตรี ย มการราว 6–12 เดื อ น
การดําเนินการในชวงนี้ใชเวลานานเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการดําเนินงาน เตรียมความพรอม
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ใหแกหนวยงานคูภาคีทุกฝายทั้งในเรื่องบุคลากรและแนวทางการบริหารโครงการ ภาพแสดงวงจรการ
ดําเนินโครงการปรากฏตามภาพที่ 4–1 ถึง 4–3

ภาพที่ 4–1 วงจรการดําเนินงานโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ

ภาพที่ 4–2 แสดงกิจกรรมในชวงเตรียมการดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ

35

ภาพที่ 4–3 แสดงกิจกรรมในชวงดําเนินโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ

ภาพที่ 4–4 แสดงกิจกรรมในชวงการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการไตรภาคี
ไทย–สหรัฐฯ
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ภาพที่ 4–5 แสดงกิจกรรมในชวงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ
2) กลไกการดําเนินงานและการกํากับดูแล: จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ดังนี้
(1) คณะกรรมการกํากับแผนงานความรวมมือไตรภาคี (Trilateral Steering
Committee–TSC) ไทย–สหรัฐฯ ซึ่ง มีอธิบ ดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ หรือผูแทน และ
ผูอํานวยการ USAID/RDMA หรือผูแทน เปนประธานรวมในการประชุมซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นทุก 6 เดือน
หรือตามความจําเปน เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ
พิจารณาอนุมัติโครงการ กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนงาน แกไขปญหา ขอขัดแยง ที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน
(2) คณะทํางานโครงการไตรภาคี (Trilateral Operation Body–TOB) ซึ่ง
ประกอบดวยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ จากสวน
ความรวมมือหุนสวนทวิภาคี กรมความรวมมือระหวางประเทศ และจาก USAID/RDMA ทําหนาที่
เปนผูขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ เปนฝายเลขานุการของ TSC ประสานการดําเนินโครงการกับทุก
ฝาย ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจ กรรม รายงานผลการดําเนินงานตอ TSC รวมทั้ง ให
คําปรึกษาและสนับ สนุนการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาใหสามารถดําเนินกิจ กรรม
โครงการไดตามแผน
(3) คณะกรรมการกํากับโครงการ (Project Steering Committee–PSC)
ซึ่ง ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาที่เ ปนเจาของโครงการ หนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการของเมียนมา กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค
สอท. ไทย ณ กรุงยางกุง และ USAID/RDMA ซึ่ง จัดตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา เพื่อทํา
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หนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณโครงการ กํากับดูแลใหการดําเนิน
โครงการเปนไปตามแผน ใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญ หาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการดําเนิน
โครงการ นอกจากนี้ อาจจั ดจาง Project Manager มาทําหนา ที่ ติดตอประสานงานระหวา ง
กรมความรวมมือระหวางประเทศ USAID/RDMA และกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา รวมทั้งทํางาน
ดานเอกสาร งาน day to day work และใหการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการใหดําเนินการไปอยางตอเนื่องและราบรื่น
(4) หน ว ยบริ ห ารโครงการ (Project Management Unit–PMU)
ประกอบดวยเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา เจาหนาที่จากหนวยงานอื่นๆ ของเมียนมาที่
เกี่ยวของกับโครงการ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการจากสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี
กรมความรวมมือระหวางประเทศ USAID/RDMA ผูเชี่ยวชาญกรมควบคุมโรค และผูแทน สอท. ไทย
ณ กรุงยางกุง เพื่อทําหนาที่ดําเนินกิจ กรรมโครงการตามแผน ติดตามและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นประกอบการดําเนินโครงการ

ภาพที่ 4–6 กลไกการดําเนินงานและการกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการไตรภาคีไทย–สหรัฐฯ
3) จัดใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีไทย–
สหรัฐฯ ของกรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา
รวมถึง หน วยงานอื่ นๆ ที่ เ กี่ ยวขอ ง ได เ ข ารั บ การฝก อบรมหลั ก สู ตรตา งๆ ที่ จํา เป นสํ าหรับ การ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ อาทิ การบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการเปน facilitator ใน
การประชุม เชิง ปฏิบัติก ารเพื่อการจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหเ จาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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