รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง บทบาทความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ของไทยตออนุภูมภิ าคลุมน้ําโขง

จัดทําโดย นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม
รหัส 9046

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง บทบาทความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ของไทยตออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

จัดทําโดย นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม
รหัส 9046

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โดยเฉพาะความรวมมือดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางขีดความสามารถ (capacity building) ที่ดําเนินการ
โดยกรมความรวมมือระหวางประเทศที่ผานมา มีประเด็นที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ
เพื่อใหสามารถตอบสนองตอรางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ที่กําหนดเปาหมาย
ใหประเทศไทยเปนจุดสําคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง การคมนาคมขนสง การผลิต การคา
การลงทุน และการทําธุ ร กิจ ประเทศไทยมี บ ทบาทสํา คัญ ในระดับ ภูมิ ภาคและระดับ โลก และ
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่กําหนดยุทธศาสตร
ความรว มมื อระหวา งประเทศเพื่อ การพั ฒ นา โดยใชจุ ดเดน ของประเทศไทยให เ ป นประโยชน
ขยายความรว มมื อระหว างประเทศให เ ข ม ข น เพื่ อให เ กิด ผลตอ การพั ฒ นาอย า งเต็ ม ที่ และให
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทั้งนี้ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาเปนกลไก
สําคัญในการผลักดันการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และยังเปนเครื่องอํานวยความสะดวก (Facilitator)
ใหเกิดการบูรณาการและยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาคอยางรวดเร็วและ
ราบรื่น
ผลการศึกษาการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะความรวมมือดานการ
พัฒ นาทรั พยากรมนุษย ที่ผา นมา พบวา ยัง ไมมี ความชัด เจนในแงของทิศ ทางเชิง ยุท ธศาสตร ที่
ตอบสนองตอนโยบายและเปาหมายการพัฒนาประเทศ การดําเนินงานกําหนดผลลัพธในระยะสั้น
ระดับผลผลิต (output) มากกวาผลลัพธระยะกลาง–ระยะยาว นอกจากนี้ ยังสามารถขยายความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศไดอีกทั้งในแงรูปแบบการดําเนินงาน และความรวมมือแบบหุนสวนกับ
แหลงผูใหที่สําคัญในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็มที่
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ระดับนโยบาย ไดแก
1. จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย ระยะ 5 ป ตาม
กรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ตอบสนอง
ตอเปาหมายระยะยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาของไทยดังกลาว ควรขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติอยาง
จริงจัง
2. ผลั ก ดั น ให ก ลไกการบริ ห ารงานความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ มี อ ยู เ ดิ ม คื อ
คณะกรรมการนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับ ตางประเทศ ที่มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธาน ใหสามารถดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดการบูรณา
การการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย รวมทั้งติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรความรวมมือฯ

จ
3. จัดตั้งกลไกการประสานงานที่เปนทางการระหวางกรมความรวมมือระหวา งประเทศ
และ สพพ. ซึ่ง เปนหนวยงานหลักของประเทศในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อ
บูรณาการการดําเนินงานที่สงเสริมซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงความซ้ําซอน และเพิ่มความเปนเอกภาพ
4. ผลักดันใหมีการบูรณาการงบประมาณในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ เพื่อใชงบประมาณเปนกรอบกําหนดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และยังทําให
สามารถรวบรวมมูลคาการใหความชวยเหลือของไทยแกประเทศตาง ๆ ไดครบถวนมากขึ้นดวย
5. จัดตั้ง หรือมอบหมายสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย ใหทําหนาที่เ ปนหนวยวิจัยดาน
นโยบายและการศึกษาเชิงลึกรายประเทศสําหรับการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ หนวยวิจัยดังกลาวยังจะทําหนาที่รวบรวมองคความรูและประสบการณในการพัฒนาประเทศ
ดานตาง ๆ ของไทย เพื่อจัดทําเปนเอกสารชุดความรูและตัวแบบการพัฒนาที่สามารถถายทอดใหกับ
ประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ
ระดับการดําเนินงาน
6. แปรยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยลงสูการปฏิบัติที่
สามารถตอบสนองทั้งเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของไทยและความตองการพัฒนาประเทศของประเทศ
ผูรับ โดยการจัดทําแผนงานความรวมมือรายประเทศกับประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรตอ
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุม น้ําโขง ระยะเวลา 3–5 ป ในลัก ษณะ
แผนงาน (Program–based Approach) แทนการใหความชวยเหลือรายโครงการ (project/activity
based) เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานที่มุงผลลัพธในระยะกลาง (outcome) คือการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติ พฤติกรรม และนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (impact) คือ สภาพเงื่อนไข และ
เพื่อใหมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและไดรับประโยชนรวมกัน (mutual benefit) อยางแทจริง
ประเทศไทยและประเทศผู รั บ จึ ง ต อ งจั ด ทํ า แผนงานร ว มกั น ในทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต ก ารกํ า หนด
เปาประสงคของแผนงาน การกําหนดตัวชี้วัด การออกแบบโครงการภายใตแผนงานตองนําวิธีการ
ออกแบบตามหลักตรรกะ (Project Logical Framework) มาใชอยางจริงจัง โดยอาจกําหนดเปน
เงื่อนไขที่โ ครงการจะไดรับ การอนุมัติ ทั้ง นี้ การจัดทําแผนความรวมมือรายประเทศในลัก ษณะ
แผนงาน (Program–based Approach) เปนการบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และยังสามารถบูรณาการงบประมาณในการดําเนินงานไดระดับหนึ่ง
7. พัฒ นาสมรรถนะของบุ คลากรไทยสํ าหรั บ ปฏิ บัติง านความรวมมือเพื่อการพั ฒ นา
ระหวางประเทศ ในทักษะที่จําเปน เชน การสื่ อสารภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศคูรวมมือ การ
ทํางานขามวัฒนธรรม หลักการบริหารความรวมมือที่มุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผนโครงการแบบตรรกะ
การบริหารวงจรโครงการ (Project Cycle Management) เทคนิคการถายทอดความรู และเทคนิค
การเปนวิท ยากรกระบวนการ เปนตน เพื่อใหก ารปฏิ บัติง านเปนมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ ยัง ตองเพิ่ม บุคคลากรไทยที่ป ฏิบัติงานความรวมมือเพื่อการพัฒ นา
ระหวางประเทศใหมีจํานวนที่เ พียงพอสําหรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รองรับ การขยายงาน
ความรวมมือในอนาคต
8. จัดตั้งศูนยฝกอบรมนานาชาติของไทย เพื่อบริหารจัดการการใหความรวมมือดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายความรวมมือที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ฉ
นอกจากนี้ ยังสามารถใชศูนยฝกอบรมดังกลาวเปนศูนยพัฒนา ฝกอบรม และเตรียมความพรอมใหแก
บุคลากรของไทยที่ปฏิบัติงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ในทักษะที่จําเปนตาง ๆ
ตามขอ (2) รวมทั้งเปนสถานที่รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยซึ่งบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถมาศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา
อีกดวย การมีศูนยฝกอบรมนานาชาติดังกลาวแสดงถึงความพรอมดานสถานที่และความมุงมั่นของ
ไทยในการยกระดับการบริหารจัดการที่เปนระบบ
9. ขยายความรวมมือไตรภาคีกับแหลงผูใหสําคัญในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อเพิ่มบทบาท
ของประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาความรวมมือที่สําคัญของกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
10. ขยายรูปแบบความรวมมือไปสูรูปแบบใหมที่ตอบสนองตอความตองการทางวิชาการ
และการพัฒนาไดมากขึ้น เชน ความรวมมือดานการวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยใน
อนุภูมิภาค และความรวมมือในรูปแบบการแบงปนความรู (knowledge sharing) เปนตน
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กรมความรวมมือระหวางประเทศ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
และนางสาวสายัณห กองโกย ผูอํานวยการสวนความรวมมือกับตางประเทศ 1 กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ ที่ใหโอกาสผูศึกษาไดเขารวมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9
นายบรรจง อมรชีวิน ผูอํานวยการสวนใหความรวมมือกับ ตางประเทศ 2 และนางสาว
หทัยชนก ศิริวัฒนกุล เลขานุการกรมความรวมมือระหวางประเทศ ที่ชี้แนะและสนับสนุนขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํารายงาน
เพื่อนรวมงานที่กรมความรวมมือระหวางประเทศทุกทานที่ชวยเหลือภารกิจงานที่กรมฯ
ระหวางที่ผูศึกษาเขารับการอบรม
ผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการทุกทานที่จัดการอบรมที่มีคุณคายิ่งสําหรับ
การปฏิบัติงาน เปนกําลังใจและอํานวยความสะดวกทุกประการในระหวางการอบรมและการจัดทํา
รายงานการศึกษาฉบับนี้
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานความรวมมือ
ระหวางประเทศของไทยบางไมมากก็นอย
พิณ ศรีดุรงคธรรม
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ไดกําหนดเปาหมายใหประเทศไทย
เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และ
การทําธุ ร กิ จ ประเทศไทยมีบ ทบาทสํ าคั ญ ในระดับ ภู มิภ าคและระดั บ โลก และรา งแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดกําหนดยุท ธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา โดยใชจุดเดนของประเทศไทยใหเปนประโยชน ขยายความรวมมือ
ระหวางประเทศใหเขมขนเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็มที่ และใหความสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาเปนกลไกสําคัญในการผลักดันการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และ
ยังเปนเครื่องอํานวยความสะดวก (facilitator) ใหเกิดการบูรณาการและยกระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาคอยางรวดเร็วและราบรื่น ความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร และหนวยงาน/สถาบัน (capacity building) เปน
รูปแบบความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่สําคัญ และเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการผลักดันความรวมมือ
ระดับอนุภูมิภาคใหบรรลุเปาหมาย
กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ มีหนาที่ดําเนินงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ มีภารกิจหลักในการใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงาน/สถาบันในสาขาความรวมมือตาง ๆ ของประเทศคู
รวมมือ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง การใหความรวมมือดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางขีดความสามารถ ดําเนินงานในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดสง
ผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครไปถายทอดความรูและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน ทุนศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน โครงการความรวมมือ รวมทั้งการสนับสนุนสิ่งกอสราง เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนตอการ
เสริมสรางความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนตน
การดําเนินงานใหความรวมมือดานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยและการเสริม สรางขี ด
ความสามารถแกประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงที่ผานมา ใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธ
ระหว า งประเทศ และการเสริ ม สร า งความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจที่ ป ระเทศต า ง ๆ มี ต อ ประเทศไทย
โดยดําเนินการตามคํารองขอของประเทศคูรวมมือ ถึงแมวาในหลักการ การดําเนินงานที่มุงตอบสนอง
อุปสงค (demand driven) ของประเทศที่ขอความรวมมือจากประเทศไทยจะเปนแนวทางที่ดี แต
ทําใหความรวมมือกระจัดกระจายไปในหลากหลายสาขา โดยไมไดมีการพิจารณาถึงผลลัพธที่มีตอ
การพัฒนาในภาพรวมของประเทศผูรับ กลาวคือ ไมไดมีการกําหนดเปาหมาย วัตถุป ระสงค และ
ผลประโยชนที่ประเทศผูรับและประเทศไทยจะไดรวมกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ การใหความรวมมือ

2
ที่ผานมา สามารถวัดผลไดเพียงเชิงปริมาณ คือ จํานวนทุนที่เพิ่มขึ้น แตไมสามารถวัดผลลัพธในระยะกลาง
และระยะยาวไดชัดเจน เชน ผลกระทบตอการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูรับทุน และผลกระทบตอ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของหน วยงานที่ ผูรั บ ทุ น กลั บ ไปปฏิบั ติง าน เปน ตน กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง การ
ดําเนินงานความรวมมือยังใหความสําคัญในระดับผลผลิต (output) มากกวาผลลัพธ (outcome) ใน
ระยะกลาง–ยาว ทําใหไมอาจสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ตองการไดเต็มที่ ดังนั้น การดําเนินงาน
ความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ผ า นมา จึ ง มี ป ระเด็ น สํ า คั ญ ที่ จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ความชัดเจนในแงของทิศทางเชิงยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอนโยบายและเปาหมาย
การพัฒนาประเทศวาตองการใหเกิดผลตอการพัฒนาอยางไร
2) การวิ เ คราะห เ ชิ ง ลึ ก ทั้ ง ในแง ค วามต อ งการในการพั ฒ นาของประเทศผู รั บ และ
ผลประโยชนของประเทศไทยจากการใหความรวมมือ
3) ให ความสํ าคั ญ เพิ่ ม ขึ้ น ตอ ผลลั พธ ก ารดํา เนิ น งานในระยะกลาง (outcome) คื อ
การเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรม วิ ธีป ฏิ บั ติ การตั ด สิน ใจ และนโยบาย–ระยะยาว (impact) คื อ
การเปลี่ยนแปลงในสภาพเงื่อนไข ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ ประชาชน และสิ่งแวดลอม
4) ขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็มที่
จากปญหาในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ผานมาขางตน ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาวาประเทศไทยไดมีการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะยาวโดยมีเปาหมายในการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ กับ ประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุม น้ําโขง ดัง นั้น ความรวมมือเพื่อการพัฒ นา
ระหว างประเทศของไทย โดยเฉพาะการให ความรว มมื อด านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย และ
การเสริม สรางขีดความสามารถแกป ระเทศในอนุภูมิภาคลุม น้ํา โขงจึง มีความจํ าเปนตองพัฒ นา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และยกระดับการดําเนินงานไปสูการมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการดําเนินงานที่
เชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ นําไปสูการบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาค
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวทางการดําเนินงานความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมระดับภูมิภาค
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ผานมา
โดยเฉพาะการใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางขีดความสามารถ
(capacity building) แกประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และระดับ
ภูมิภาค
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะความรวมมือดานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยและการเสริม สรางขีด
ความสามารถแกประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศและสนับสนุนการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีความรวมมือระดับภูมิภาค แนวทางความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาที่มุงผลลัพธ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ประชาคมผูใหระหวางประเทศยอมรับและใชในการดําเนินงาน
รวมทั้งหลักประสิทธิผลของความชวยเหลือ (Aid Effectiveness)
2) ศึกษากระบวนการใหความชวยเหลือแกตางประเทศของแหลงผูใหที่สําคัญ
3) ทบทวนนโยบายและการดําเนินงานความร วมมื อเพื่ อการพัฒ นาระหวา ง
ประเทศของไทย โดยเฉพาะการใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสราง
ขีดความสามารถแกประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงที่ผานมา
4) ศึกษายุทธศาสตรชาติ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ และ
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของกรอบความรวมมือเพื่อการพัฒนาตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานความรวมมือ
โดยเฉพาะการใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางขีดความสามารถแก
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อใหมีทิศทางการดําเนินงานที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ และ
ยกระดับการดําเนินงานไปสูผลลัพธในระยะกลาง (outcome)–ยาว (impact)
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยการคนควา ทบทวนเอกสารทางวิชาการ ผลการประชุม
ที่เกี่ยวของ เอกสารเผยแพรนโยบาย ผลการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ผานมา
ประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไทยและตางประเทศในการประชุมเตรียมการ
และการประชุมระหวางประเทศของกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงที่ผูศึกษาไดเขารวม
ประชุม ดวยตนเอง รวมทั้ง ประสบการณต รงจากงานที่รับ ผิดชอบในปจ จุบันที่กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
1.4 สมมติฐานการศึกษา
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โดยเฉพาะการใหความรวมมือ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางขีดความสามารถแกประเทศในอนุภูมิภาคลุม น้าํ โขง
ที่มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น มีทิศทางเชิงยุทธศาสตร และมุงผลลัพธในระยะกลาง (outcome)–ยาว
(impact) เปนปจจัยที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยาง
ยั่งยืน
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 เพื่อใหทราบหลักการ และแนวทางการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มุง
ผลลัพธระยะกลาง (outcome)–ยาว (impact) และนํามาปรับใชกับการดําเนินงานความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาของไทยอยางจริงจังและตอเนื่อง
1.5.2 เพื่อใหทราบปญหาในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ผานมา
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1.5.3 เพื่อใหผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะตนสังกัดไดใชประโยชนจากการศึกษา ในการพัฒนา
และยกระดับการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะการใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางขีดความสามารถแก
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ขยายความรวมมือเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนาที่ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
1.6 นิยามศัพท
ความรวมมือเพื่อการพัฒนา หมายถึง ความชวยเหลือที่ใหแกประเทศกําลังพัฒนาเพื่อ
สนั บ สนุ นและเสริ ม สร างความพยายามของประเทศกํา ลั ง พั ฒ นาในการจั ด หาและตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานทางสังคมที่ไดมาตรฐานแกประชาชนของตน สงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพิ่มรายไดและมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ําระหวางประเทศ และสนับสนุนให
ประเทศกําลังพัฒนามีสวนรวมอยางแข็งขันในการจัดหาสินคาสาธารณะระหวางประเทศ ความรวมมือ
เพื่อการพัฒนามีการดําเนินงานในรูปแบบตาง ๆ คือ การใหความชวยเหลือทางการเงิน (และสิ่งของ)
การพัฒนาขีดความสามารถ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร การถายทอดเทคโนโลยี และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณและใหคําแนะนําเชิงนโยบาย) และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่สงเสริมใหบุคลากรเพิ่ม
ความรูและทักษะ มีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ความรวมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperation)
ความรวมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperation) เปนการรวมกลุมเศรษฐกิจ หรือ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน หรือประเทศที่มีพื้นที่ติดตอกัน มีทั้ง
รูปแบบที่เปนองคกรความรวมมือดานการเงิน เชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) และความรวมมือดานการคาและเศรษฐกิจอื่นในรูปแบบของการรวมกลุมเศรษฐกิจ เชน
สหภาพยุโรป และอาเซียน เปนตน ลักษณะของการจัดทําความตกลงมักทําในรูปความตกลงที่เปน
กรอบใหญ และภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจที่เปนกรอบใหญจะครอบคลุมความตกลงยอยที่เปน
การจัดทําขอตกลงในระดับสาขา เชน ความรวมมือดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว การเกษตร
อุตสาหกรรม และพลังงาน เปนตน ความรวมมือระดับภูมิภาคจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงความรวมมือ
ระดับอนุภูมิภาค (Sub–regional Cooperation) ที่เนนความรวมมือเฉพาะดานในพื้นที่ของประเทศ
ที่มีอาณาเขตติดตอกัน เชน แผนงานพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
(Greater Mekong Sub–region: GMS) และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย –
มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle: IMT–GT) เปนตน
บทบาทของความรวมมือเพื่อการพัฒนาตอการรวมกลุม
การผลักดันใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจนั้น มีความจําเปนตองรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน โดยประเทศสมาชิกจะตองมีความพรอมในการขับเคลื่อนประเด็นรวมนั้น ๆ
อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกของกลุมเศรษฐกิจมักจะมีระดับการพัฒนาที่แตกตางกันคอนขางมาก
โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ และขี ดความสามารถทางดานการบริห าร การจัดการ หรือความรู
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต ที่ จํ า เป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น การเริ่ ม ต น พั ฒ นาไปสู
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ จึงตองเริ่มดวยการลดชองวางและปรับปรุงขอจํากัดที่แตละประเทศมีอยู
ใหไดรับการพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งเสียกอน การรวมมือที่แทจริงจึงจะเดินหนาตอไปได มากกวาการที่
จะมุงแตเรื่องของการแขงขันบนความไดเปรียบแตเพียงอยางเดียว ซึ่งไมอาจสรางความยั่งยืนของ
การอยูรวมกันไดอยางมั่นคง และไมอาจสรางพลังตอรองระหวางประเทศรวมกันได
2.2 ภูมิภาคนิยม
ภูมิภาคนิยม คือกระบวนการที่เ กิดขึ้นเมื่อประมาณ 50 กวาปที่ผานมา และพัฒ นามา
ตามลําดับ โดยพัฒนาการของภูมิภาคนิยม สามารถแบงออกเปน 2 ชวง ซึ่งสอดคลองกับเวลาและ
บริบทที่เกิดขึ้น คือ ภูมิภาคนิยมเกา และภูมิภาคนิยมใหม
1) ภูมิภาคนิยมเกา เกิดและพัฒนาในยุคสงครามเย็น ดังนั้น ภูมิภาคนิยมเกาจึงเปนการ
รวมตั ว กั น ของประเทศตามลั ท ธิ ก ารเมื อ งที่ แ บ ง ออกเป น 2 ขั้ ว คื อ ขั้ ว ประชาธิ ป ไตย และ
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ขั้วคอมมิวนิสต การรวมกลุมของประเทศในชวงนี้ มักจะมาจากการริเริ่มของประเทศอภิมหาอํานาจที่
ผลักดันใหประเทศในภูมิภาครวมตัวกันเพื่อสนับสนุนลัทธิการเมืองฝายตนและตอตานลัทธิการเมือง
ฝายตรงกันขาม เชน Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) ที่มีวัตถุประสงคของ
การก อ ตั้ ง องค ก รที่ แ ท จ ริ ง คื อ เพื่ อ ให ก ารสนั บ สนุ น ประเทศสมาชิ ก ที่ มี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และตอตานการปกครองระบอบคอมมิวนิสตซึ่งกําลังเปนภัยคุกคามอยูในภูมิภาคเวลานั้น
หัวเรือใหญในการกอตั้ง คือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศอภิมหาอํานาจและมีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
2) ภูมิภาคนิยมใหม เริ่มกอตัวขึ้นเมื่อสงครามเย็นคลี่คลาย มักจะเปนการริเริ่มของประเทศ
ที่อยูในภูมิภาคนั้น ๆ และมักจะเปนไปเพื่อถวงดุลกับประเทศอภิมหาอํานาจ เชน อาเซียน ซึ่งเปนการ
รวมตัว กั นที่ ไ มมี ก ารแทรกแซงจากประเทศอภิม หาอํ า นาจทั้ ง จากฝ า ยประชาธิป ไตยและฝ า ย
คอมมิวนิสต
ปจจัยทางการเมืองที่มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดภูมิภาคนิยม ไดแก อัตลักษณและ
การรับรูรวมกันในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเดียวกัน เชน การรับรูถึงภัยคุกคามจากภายในหรือ
ภายนอกรวมกัน เปนตน ทั้ง นี้ ราเวนฮิลล (Ravenhill, 2001: 56–57) เห็นวา ภูมิภาคนิยมมิใช
กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเปนการเลือกเชิงนโยบายโดยผูนําของรัฐตาง ๆ ที่ตองการเพิ่ม
กระแสไหลเวียนทางเศรษฐกิจ หรือกิจกรรมทางการเมืองระหวางกลุมรัฐตาง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลประโยชนแหงชาติที่คาดหวังจากการตัดสินใจเชิงนโยบายดังกลาว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ภูมิภาคนิยมมี
ลักษณะเปนกระบวนการที่เกิดจากการสรางทางสังคม (socially constructed) สวนปจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดภูมิภาคนิยม โดยทั่วไปมักจะมาจากระดับการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
ที่คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพึ่งพาทางการคา และลักษณะที่เกื้อกูลกันและกันในทางเศรษฐกิจ
และนโยบาย ซึ่งการประสานแนวนโยบายระหวางรัฐตาง ๆ ในภูมิภาคเปนกิจกรรม/กระบวนการที่
ตอบสนองตอระดับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่คอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ1
2.3 หลักการบริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มุงผลสัมฤทธิ์
หลักการจัดการมุงผลสัมฤทธิ์เริ่มปรากฏเปนรูปธรรมในชวงทศวรรษ 2533 โดยมีการปฏิรูป
การดําเนินงานของภาครัฐในประเทศตาง ๆ ทั้ง ในยุโรป อเมริก าเหนือ รวมถึงออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
รวมทั้งแรงกดดันตาง ๆ ประกอบดวย การขาดดุลงบประมาณ ปญหาเชิงโครงสราง การแขงขั นที่
รุนแรงเพิ่มขึ้น โลกาภิวัฒน รวมทั้งการขาดความมั่นใจในภาครัฐของสาธารณชนที่ตองการบริการที่
ดีกวาและความรับผิดชอบที่มากขึ้นใหสมกับภาษีที่ประชาชนตองเสียไป ในการปรับเปลี่ยนนี้ หลาย
ประเทศไดดําเนินการโดยการออกเปนกฎหมาย เชน สหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย Government
Performance and Results Act ในป 2536 แคนาดาออกกฎหมายใหห นวยงานภาครัฐตอง
ดําเนินการในลักษณะ Result–based และรัฐบาลนิวซีแลนดไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
1

หทัยชนก ศิริวัฒนกุล, การบริหารและดําเนินงานความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนา: ไทยกับ UNDP และ
UNFPA. p.8
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ภาครัฐในลักษณะการจัดการมุงผลลัพธ (Managing for Outcome) โดยคาดหวังใหหนวยงานภาครัฐ
มีการทํางานเชิงกลยุทธมากขึ้นและมุงผลลัพธ
ในสวนของความชวยเหลือเพื่อการพัฒ นาในชวงทศวรรษเดียวกันนั้น มีก ารปฏิรูปมาก
เชนกันเพราะชองวางระหวางความรวยและความจนขยายตัวมากขึ้น หนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนามีความหวงกังวลตอผลกระทบของโลกาภิวัฒนตอคนยากจนในประเทศกําลังพัฒนา
ประกอบกับผลการพัฒนาที่ผานมาไมเห็นผลที่ชัดเจน ไมมีความคืบหนา จึงตองทําใหความชวยเหลือ
สรางความเทาเทียมและมีประสิทธิผ ลมากขึ้น ซึ่งคือการปรับเปลี่ยนที่มุง สูผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือที่
คิดคนกัน ขึ้นเพื่อจะทําใหเ กิดผลสัม ฤทธิ์อยา งจริง จัง และเปน ระบบ เชน การวางแผนโครงการ
แบบตรรกกะ (Logical Framework) ไดรับการยอมรับ อยางรวดเร็ววาเปนเครื่องมือที่ดีในการ
วางแผนและการดําเนินการ จุดเปลี่ยนสําคัญอีกประการหนึ่งที่นําไปสูการจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์มาก
ขึ้นคือการกําหนดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs)
เมื่อป 2543 นอกจากนี้ องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒ นา (Organization for
Economic Cooperation and Development; OECD) ซึ่งเปนองคกรชั้นนําของกลุมประเทศผูให
รายใหญของโลกไดใหความสําคัญกับแนวทางการจัดการมุงผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนา (Managing for
Development Results; MfDR) วาทําอยางไรจึงจะทําใหการพัฒนาระหวางประเทศมีประสิทธิผล
มากขึ้นและมุงในเชิงผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเครื่องมือในการจัดการและวัดผลงานที่ปฏิบัติไดจริง
2.3.1 หลักการจัดการมุงผลสัมฤทธิ์
หลักสําคัญของการจัดการมุงผลสัมฤทธิ์อยูที่การกําหนดผลลัพธที่ตองการ ผลลัพธ
ตองเปนเรื่ องที่ตั้ง ใจทําใหไดผ ลในระยะกลางที่เ กิดจากการทํา ผลผลิตไดสํ าเร็จ ตามลําดับ การ
เปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์มี 4 เรื่องหลัก ไดแก
1) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู
2) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องแรงจูงใจและทัศนคติ
3) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงเชิง นโยบาย หรือ
กฎหมาย
4) การเปลี่ยนแปลงสูการมีพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติแบบมืออาชีพ
2.3.1.1 แผนผังแสดงหวงโซผลสัมฤทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงในระดับตาง ๆ
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หวงโซผลสัมฤทธิ์ (A Result Chain)
ปจจัยนําเขา
Input

กิจกรรม
Activities

ผลผลิต
Output

สิ่งที่ไดลงทุนไป
อาทิ
- บุคลากร
- เงินทุน
- วัสดุและอุปกรณ
- เวลาและ
เทคโนโลยี

สิ่งที่ดําเนินการ
- การฝกอบรม
- การประชุม
- การสัมมนา
- การพัฒนา
ผลิตภัณฑ

ผลที่ไดถึงมือใคร
ในทันที
เกิดการเรียนรู
- ความตระหนัก
- ความรู ทัศนคติ
- ทักษะ
- ความคิดเห็น
- แรงบันดาลใจและ
แรงจูงใจ

ผลลัพธ
Outcome
การสงผลใน
ระยะกลาง
เกิดการกระทํา
- พฤติกรรม
- วิธีปฏิบัติ
- การตัดสินใจ
- นโยบาย
- ปฏิกิริยาตอ
สังคม

ผลกระทบ
Impact
การสงผลกระทบใน
ขั้นสูง
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพเงื่อนไข
- สังคม
- เศรษฐกิจ
- ประชาชน
- สิ่งแวดลอม

2.3.1.2 ความหมายและความเชื่อ มโยงของผลสัม ฤทธิ์ ผลผลิต ผลลัพ ธและ
ผลกระทบ
ผลสัมฤทธิ์ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางนอยในสวนหนึ่ง เพราะวา
ไดมีการดําเนินกิจกรรมเฉพาะหรือการมีแผนงานขึ้นมาดําเนินการ
ผลผลิต คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
ผลลัพธ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ขอบเขตกวางขึ้น และมีแนวโนม ที่จ ะ
ตอเนื่องยาวนานมากขึ้น
ผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงในวงกวางในองคกร ในสังคมหรือสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในกรณีดําเนินโครงการผลลัพธของโครงการอาจไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอ
การเปลี่ยนแปลงวงกวางทั้งหมด แตจะเปนสวนหนึ่งของการทําใหเกิดผลกระทบระยะยาวเกิดขึ้น
2.3.1.3 แผนผังหวงโซผลสัมฤทธิ์แสดงความเชื่อมโยงผลในระดับตาง ๆ กัน
ปจจัยนําเขา
Input

กิจกรรม
Activities

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ
Outcome

ผลกระทบ
Impact

ปจจัยทั้งบุคคลและ
วัตถุที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูมี
สวนรวมโดยตรง
หรือโดยออม

การประสานงาน
การดําเนินงาน
การอบรมและ
การดําเนินงาน
โครงการ

ผลไดในทันทีจาก
การดําเนินกิจกรรม
โครงการ

ผลในระยะกลาง
ที่ไดจากการ
ดําเนินงานตาม
ผลผลิต

ผลในระยะยาวที่เกิด
จากผลผลิตและ
ผลลัพธรวมกัน
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2.3.2 แนวทางการกําหนดกรอบผลสัมฤทธิ์
กรอบผลสัม ฤทธิ์ คื อเครื่อ งมื อที่ช วยทั้ง ในการทํ าใหวัต ถุป ระสงค ที่กํา หนดไว
บรรลุผล และสามารถวัดวัตถุประสงคในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับ โครงการ แผนงาน (Program)
สาขา (Sector) และระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค โดยปกติจะแสดงออกมาในรูปของแผนผัง
(Diagram) เพื่อใหเ ห็นความเชื่อมโยงไดงาย ทั้ง นี้ การกําหนดวัตถุป ระสงคออกมาเปนแผนผัง
(Objective Tree) เพื่อแสดงใหเห็นการไลเรียงวัตถุประสงคจากระดับบนลงมาสูระดับผลลัพธของ
แผนงาน แลวกําหนดวิถีทาง (Means) ในการที่จะทําใหแตละระดับบรรลุความสําเร็จที่วัดได และจะ
เปนการเรียบเรียงเชิงตรรกกะที่เหมือนกับการวางแผนเชิงตรรกกะ (Logical Framework) ที่ใชใน
ระดับโครงการ แนวทางกรอบผลสัมฤทธิ์มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ การใหมุมมองภาพกวางที่จะ
มองภาพรวมของฝายตาง ๆ ที่มีสวนทําใหเปาประสงคและวัตถุป ระสงคที่กําหนดรวมกันประสบ
ความสําเร็จ และการมีตรรกกะเชื่อมโยงเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Logic) เปนการใหแนว
เกี่ยวกับขอสมมติฐานการพัฒนาในเชิงกลยุทธและความเชื่อมโยงเชิงเหตุ –ผล ระหวางเปาประสงค
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และผลลัพธของแผนงานเฉพาะ
ประโยชนของการใชกรอบผลสัมฤทธิ์ คือ
1) มีประโยชนตอการวางแผนในการชวยกําหนดวัตถุประสงคที่เหมาะสมโดยใหมี
ความมั่นใจวาคําถามคําตอบสําคัญไดมีการหยิบยกขึ้นในชวงเริ่มแรก (อาทิ วัตถุประสงคที่กําหนดนี้
สามารถวัด ไดห รือไม ถา ไมได ยัง จะมีความเหมาะสมหรือไม มีวิธีก ารเพี ยงพอที่จ ะทําใหบ รรลุ
เปาประสงค/วัตถุประสงคหรือไม มีขอสมมติฐานอะไรที่สําคัญ เปนตน)
2) การใชประโยชนเพื่อการจัดการ การติดตามและการทบทวน
3) การชวยวางกรอบแผนงานสําหรับ หนวยงานที่จ ะตองติดตามความกาวหนา
ของผลสัม ฤทธิ์และการปรับ แผนงานใหมีความเหมาะสม การทบทวนประจําป และการประเมิน
แผนงานที่มีความสมบูรณเพื่อมุงวัดประสิทธิผลและกลยุทธแผนงานวาใชไดเพียงใด
4) ชวยในการสื่อสาร จะทําใหผูที่เกี่ยวของไดทราบกรอบผลสัมฤทธิ์ในแบบสรุป
หนาเดียว ชวยใหคนที่มาอานเขาใจความคิดโดยทันทีวาแผนงานนี้กําลังพยายามที่จะทําอะไรใหบรรลุ
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Program Results Matrix (Program Logical Framework)
บรรยายสรุปยอ
เปาประสงค (Goal)

ตัวชี้วัด
(ผลกระทบ)

วัตถุประสงคโครงการ
(Purpose)

(ผลลัพธ)

การตรวจสอบ

ขอสมมติฐานสําคัญ

ผลผลิต (Output)
กิจกรรม (Activities)
ปจจัยนําเขา (Input)
1. งบประมาณ
2. บุคลากร
3. ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ
4. พื้นที่ดําเนินโครงการ
2.4 ประสิทธิผลของความชวยเหลือ
องค ก ารสหประชาชาติ ไ ด กํา หนดเปา หมายการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษ (Millennium
Development Goals–MDGS) 8 ดาน เมื่อเดือนกันยายน 2543 เพื่อยกระดับความเปนอยูของ
มนุษยใหดีขึ้น มีความเปนมนุษย (human being) ที่สมบูรณยิ่งขึ้น ไดกําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม
เพื่อใชประเมินการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่วางไว มีการกําหนดขอบเขตของเวลาในการดําเนินงาน
ใหบรรลุแตละเปาหมายภายในป 2558 อยางไรก็ตาม หลังจากดําเนินงานไปแลว 5 ป ในป 2548 ได
มีการทบทวนการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ทําใหประชาคมระหวางประเทศ
ตระหนักวา ในขณะที่ปริมาณความชวยเหลือและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ จําเปนตองเพิ่มขึ้น
เพื่อการบรรลุเปาหมายเหลานั้น ประสิทธิผลของความชวยเหลือก็จําเปนตองเพิ่มขึ้นอยางมากเชนกัน
เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศคูรวมมือในการเสริมสรางธรรมาภิบาลและปรับปรุงการ
ดําเนินงานการพัฒนา ดังนั้น ในการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิผลของความชวยเหลือที่กรุง
ปารีสเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีของทั้งประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลวกวา
100 ประเทศ รวมทั้งหัวหนาองคกร/สถาบันที่ดําเนินงานใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับ
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ทวิภาคีและพหุภาคี ไดใหการรับรองปฏิญญาปารีสเกี่ยวกับประสิทธิผลของความชวยเหลื อ (Paris
Declaration on Aid Effectiveness) ปฏิญญาปารีสไดผูกพันใหประเทศและองคกรขางตนตอง
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหความชวยเหลือ การใชความชวยเหลือ
และการจัดการความชวยเหลือ ขอผูก พันดัง กล าว ไดรับ การจั ดกลุม ภายใตห ลั ก การสําคั ญ ของ
ปฏิญญาฯ ดังนี้
1) ความเปนเจาของ (Ownership) สงเสริมใหประเทศผูรับมีบทบาทนําในการจัดทําและ
ดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และแปลงยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์อยางมีลําดับความสําคัญ ผานกระบวนการปรึกษาหารืออยางกวางขวาง ในขณะที่แหลง
ผูใหตองใหก ารยอมรับนับถือในภาวะผูนําของประเทศคูรวมมือและชวยสนับสนุนการเสริมสราง
สมรรถนะของประเทศคูรวมมือ
2) การผสานระหวางกัน (Alignment) แหลงผูใหจะใหความชวยเหลือที่ส อดคลองกับ
ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาของประเทศคูรวมมือ โดยจะทบทวนความกาวหน าเปนระยะ เนนการใช
ประโยชนจากระบบของประเทศคูรวมมือที่มีอยู และการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับระบบตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศของประเทศคูรวมมือ แหลงผูใหหลีกเลี่ยงที่จะ
สรางกลไกขึ้นมาแบบฉาบฉวยในการบริหารความชวยเหลือ ประเทศคูรวมมือจะเปนผูดําเนินการ
ประเมินพรอมทั้งปรับปรุงและปฏิรูประบบหากจําเปน ทั้งนี้ หากพบวาระบบที่มีอยูยังไมเหมาะสม
แหลงผูใหจะใหความชวยเหลือเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของระบบดังกลาว แหลงผูใหและประเทศ
คูรวมมือผูกพันตนที่จะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมรรถนะดานการจัดการการเงินสาธารณะ และ
ระบบการจัดซื้อจัดจางของประเทศ แหลงผูใหจ ะใหความชวยเหลือที่ไมมีขอผูกมัด (Untie aid)
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความชวยเหลือที่ไมมีขอผูกมัด (Untied aid) จะชวยเพิ่มประสิทธิผลของการให
ความชวยเหลือดวยการลดตนทุนคาใชจาย (Transaction cost) และยังเพิ่มความรูสึกของการเปน
เจาของดวย
3) ความสอดคลอง (Harmonization) แหลงผูใหจะจัดทําแนวทางการดําเนินงานและลด
ขั้นตอนการดําเนินงานใหงายขึ้นสําหรับการดําเนินงานในแตละประเทศ มุงใชรูปแบบความรวมมือที่
เนนผลงาน พรอมทั้งจะเพิ่มการใหความชวยเหลือในลักษณะแผนงาน (program–based) เพื่อใหเกิด
การสอดประสานและลดความซ้ําซอนระหวางแหลงผูใหตาง ๆ
4) การดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (Managing for Results) กําหนดกรอบการ
รายงานและการประเมินผลเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติและระดับสาขา
แหลงผูใหจะเชื่อมโยงการดําเนินกิจกรรมรายประเทศและงบประมาณความชวยเหลือใหสอดคลองกับ
กรอบการดําเนินงานของประเทศผูรับ โดยจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถใหประเทศคูรวมมือ
สามารถใชประโยชนจากกรอบการรายงานและประเมินผลของตนไดอยางเต็มที่
5) ความรับผิดชอบรวมกัน (Mutual Accountability) แหลงผูใหและประเทศคูรวมมือ
ตางตองพรอมรับผิดชอบตอผลของการพัฒนารวมกัน สงเสริมความนาเชื่อถือ ความโปรงใสตรวจสอบ
ไดระหวางแหลง ผูใหและประเทศคูรวมมือในการใชประโยชนจากงบประมาณความชวยเหลือ ให
ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการความชวยเหลืออยางเปน
ระบบ
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หลักการในเรื่องประสิทธิผลของการใหความชวยเหลืออยางเปนทางการเพื่อการพัฒนานี้
เองที่สง ผลใหประเทศผูใหทั้งหลายที่เปนสมาชิก OECD รวมทั้ง ประเทศผูใหรายใหม (Emerging
Donor) อยางประเทศไทย ตองรับเอาหลักการนี้มาปรับปรุงแนวทางการใหความชวยเหลืออยางเปน
ทางการเพื่อการพัฒนา (ODA) ของตนใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2.5 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.5.1 การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย
2.5.1.1 รายงานการศึกษาของ อภินันท ภัทรธิยานนท (2548) เรื่อง “การให
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศของไทย” ชี้ใหเ ห็นถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ประเทศไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการกดดันจากชุมชนระหวางประเทศทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม โดยระบุวา จากผลการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงกวาสิบปที่ผานมา ประเทศไทยถูกคาดหมาย
และถูกผลักดันภาระหนาที่จากชุมชนระหวางประเทศในบทบาทผูใหความชวยเหลือแกประเทศกําลัง
พัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งแกประเทศกําลังพัฒนาในอนุภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน ปจจุบัน
ประเทศไทยจึ ง อยู ในชวงการปรั บ เปลี่ย นบทบาทจากประเทศผูรั บ ความชว ยเหลือ (recipient
country) ไปเปนประเทศผูใหความชวยเหลือ (donor country) ซึ่งผลการศึกษาโดยสรุปพบวา
ประเทศไทยยังขาดการประสานเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางนโยบายการใหความชว ยเหลือแก
ตางประเทศกับ นโยบายอื่น เนื่อ งจากสวนราชการตาง ๆ สามารถดําเนินกิจ กรรมการใหความ
ชวยเหลือไดเอง ทําใหเกิดความซ้ําซอนและสับสนแกประเทศผูรับ ดังนั้น จึงเสนอใหมีหนวยงานกลาง
ในการประสานทั้งนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ซึ่งประเด็นปญหานี้เองเกิดขึ้นทั้งในดานงานให
ความชวยเหลือและงานรับความชวยเหลือ
2.5.1.2 รายงานการศึกษาของ เปยมศัก ดิ์ มิลินทจินดา (2549) เรื่อง “ความ
รวมมือ เพื่อการพัฒ นาระหว างประเทศ : กรณี ศึก ษาประเทศไทยกั บ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว” ชี้ใหเห็นปญหาเดียวกับที่รายงานการศึกษาของ อภินันท ภัทรธิยานนท (2548) ได
ระบุไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นปญหาขาดการประสานเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางนโยบาย
การใหความชวยเหลือแกตางประเทศกับนโยบายอื่น และการขาดการจัดทํายุทธศาสตรการใหความ
ชวยเหลือแกตางประเทศแบบองครวม ซึ่งเปนการตอกย้ําถึงสิ่งที่ประเทศไทยจําเปนตองเรงปรับปรุง
เพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (ODA) ตอไป
รายงานการศึกษาทั้งสองฉบับขางตน ทําใหทราบถึงปญหาในการดําเนินงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยที่สําคัญ คือ การประสานเชื่อมโยงระหวางนโยบายการ
ใหความชวยเหลือกับนโยบายการพัฒนาประเทศในดานอื่น ๆ เนื่องจากไมมียุทธศาสตรความรวมมือ
เพื่อการพัฒ นาระหวางประเทศในภาพรวม สวนปญ หาในระดับ ปฏิบัติคือ ความทับ ซอนในการ
ดําเนินงานใหความชวยเหลือระหวางหนวยงานตาง ๆ ของไทย ซึง่ ประเด็นปญหาดังกลาวจําเปนตอง
ไดรับการแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ของไทย แตจนถึงปจจุบัน ปญหาดังกลาวยังคงดําเนินอยูและไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง รายงาน
การศึกษาฉบับนี้ จึงจะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.5.2 การใหความชวยเหลือแกตางประเทศของญี่ปุน
2.5.2.1 งานวิจัยของ ทรายแกว ทิพากร และคณะ (2553) เรื่อง “บทบาทของ
สถาบันในกระบวนการใหความชวยเหลือตางประเทศ : กรณีศึกษาบทบาทของ JICA ในกระบวนการ
ใหความชวยเหลือของญี่ปุนแกประเทศกําลังพัฒนาในชวงหลังสงครามเย็น” ชี้ใหเห็นลักษณะเดนใน
การใหความชวยเหลือแกตางประเทศของญี่ปุน และการกําหนดนโยบายการใหความชวยเหลือ
ตางประเทศ ดังนี้
1) ญี่ปุนเรียกการใหความชวยเหลือแกตางประเทศวาเปนความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ มีหลากหลายประเภท ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและเอกชนในรูปของการให
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (Official Development Assistance; ODA) ทั้งแบบทวิภาคีและ
พหุภาคี พัฒนาการของการใหความชวยเหลือ ODA ของญี่ปุน เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของ
ประเทศและสภาพแวดลอมของโลก ในชวงแรก ญี่ปุนให ODA เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกการ
ไหลเวียนของเงินทุนและสินคาทั้งของรัฐบาลและเอกชนระหวางญี่ปุนกับประเทศกําลังพัฒนา และ
เพื่อสงเสริมการหาตลาดใหสินคาอุตสาหกรรมของญี่ปุน ตอมาเศรษฐกิจของญี่ปุนขยายตัวและมี
ความสัมพันธกบั เศรษฐกิจโลกมากขึ้น ญี่ปุนเพิ่มปริมาณความชวยเหลือขึ้นอีกเทาตัว เปนยุคของการ
ใช ODA เพื่อเปาหมายทางการเมือง คือเพิ่มบทบาทของญี่ปุนในเอเชีย ตั้งแตปลายทศวรรษ 2523–
2545 (ค.ศ. 1980–2002) เปาหมายของการให ODA มีความหลายหลายมากขึ้น สอดคลองกับจุด
สนใจรวมของโลก คือ แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการคาเสรี เนนการใหความ
ชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาโดยเฉพาะในอินโดจีนและแอฟริกา ความชวยเหลือเพื่อตอบรับกับวิกฤต
เศรษฐกิจในเอเชีย ปลายทศวรรษ 2533 (ค.ศ. 1990) ญี่ปุนประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให
รัฐบาลตองปรับปรุงการให ODA โดยเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ กลาวคือ เนนแนวคิดความเปน
เจาของและการมีสวนรวมของประเทศผูรับ และแนวคิดที่มนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนามากขึ้น มี
การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงการใหความชวยเหลือของญี่ปุน และศึกษายุทธศาสตรของ ODA
และตั้งแตป 2545 (ค.ศ. 2002)–ปจจุบัน ญี่ปุนมีเปาหมายที่จะไดรับการยอมรับวาเปนมหาอํานาจหนึ่ง
ของโลก จึงใหความสนใจตอประเด็นสําคัญตาง ๆ ของโลก เชน การปกปองสิ่งแวดลอม การรักษา
สันติภาพ และประชาธิปไตย ODA จึงถูกปรับปรุงใหมีความคลองตัว โปรงใส เนนความมั่นคงของมนุษย
สงเสริมการพึ่งตนเองของประเทศกําลังพัฒนา และความเทาเทียมกันในสังคม
2) รัฐบาลญี่ปุนไดกอตั้ง Japan International Cooperation Agency
(JICA) ขึ้นในป 2517 เปนหนวยงานที่ดูแลการใหความชวยเหลือแกต างประเทศ ตอมาไดจัดตั้ง
Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เพื่อดูแลโครงการเงินกูทั้งหมด ในป 2546
JICA ไดปรับตัวเปนองคกรอิสระ ดําเนินงานตามเปาหมายระยะกลางของกระทรวงการตางประเทศ
ตอมาในป 2551 JICA ไดควบรวมกิจการของ JBIC บางสวนเขาไวดว ยกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานสูงสุด เชน เมื่อมีการใหความชวยเหลือแบบใหเปลาและเงินกูเพื่อการกอสรางโครงการ
สรางพื้นฐานใด ๆ JICA จะสามารถจัดหา ใหความชวยเหลือดานวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
มีความสามารถในการใชงานและดูแลรักษาสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ ไปพรอม ๆ กันได นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยของ JICA ขึ้น เพื่อทําหนาที่วิจัยเชิงนโยบายโดยใหความสําคัญตอการสรางความ
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เขาใจในกลุมสาธารณชนเพื่อสงเสริมกิจกรรม ODA ของญี่ปุน และยังเปนการรวบรวมประสบการณ
และความรูของทั้ง JICA เดิม และ JBIC เขาดวยกัน
3) หนวยงานที่กําหนดนโยบายการใหความชวยเหลือของญี่ปุน คือ
คณะกรรมการความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะล (Oversea Economic Cooperation Council;
OECC) มีนายกรัฐมนตรีเ ปนประธาน เลขานุก ารคณะรัฐมนตรีเปนรองประธาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคา และอุตสาหกรรม (METI) OECC กอตั้ง ขึ้นภายใตสํานักคณะรัฐมนตรีเมื่อป 2549 เปนผู
พิจ ารณาประเด็ นสํา คัญ ในนโยบาย ODA เชน จํานวนงบประมาณในภาพรวม พื้น ที่ที่ค วรให
ความสําคัญ และประเด็นในการใหความชวยเหลือ หนวยงานหลักที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ODA
คือ กระทรวงการคลัง รับผิดชอบจัดหางบประมาณในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาผลตอบรับที่จะ
ไดรับจากโครงการความชวยเหลือตาง ๆ และความเปนไปไดของโครงการ เนื่องจากสัดสวนความ
ชวยเหลือของญี่ปุนเปนเงินกูมากกวาโครงการใหเปลา กระทรวงการตางประเทศ เปนผูใหความเห็น
ในการกําหนัดนโยบายความชวยเหลือแกตางประเทศ รวมทั้งจัดทํา Country Assistance Program
เพื่อใชประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือโครงการที่เสนอขอจากประเทศตาง ๆ กํากับดูแล JICA
และหนวยงานยอยที่รับนโยบายไปสูการปฏิบัติคือ International Cooperation Bureau (ICB) ซึ่ง
กอตั้งขึ้นในป 2549 เปนหนวยงานวางแผนและรางนโยบายเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทั้งทวิภาคี
และพหุภาคี และประสานการกําหนดนโยบายเขากับการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงประสานกับ
กระทรวงและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปอยางราบรื่น ในป
2550 กระทรวงการตางประเทศไดจัดตั้งสภาที่ปรึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศ (Advisory
Council on International Cooperation) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานความรวมมือระหวา ง
ประเทศจากหลากหลายสาขา เชน นักวิชาการ นักธุกกิจ และ NGO และกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรม (METI) มีบทบาทเกี่ยวของกับโครงการดานเงินกูที่มีขอผูกมัดใหใชสินคาหรือบริการ
ของญี่ปุน (tied aid) ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทั้งประเทศผูรับซึ่งอาจมีความฝดเคืองทางการเงิน และ
เพื่อประโยชนของอุตสาหกรรมญี่ปุนดวย
4) กรอบในการกํ า หนดนโยบายการให ค วามช ว ยเหลื อ ของญี่ ปุ น
ประกอบดวยธรรมนูญการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA Charter) วาดวยปรัชญาของการ
ใหความชวยเหลือ หลักการในการดําเนินงาน ODA และการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบาย ODA รวมทั้ง การรายงานผลของการปฏิบัติงาน ถายทอดลงมาเปนนโยบายระยะกลาง
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (Medium–term Policy on Official Development
Assistance) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานใหความชวยเหลือ และแผนการใหความ
ชวยเหลือรายประเทศ (Country Assistance Plan) ซึ่งเริ่มจัดทําขึ้นตั้งแตป 2546 สําหรับประเทศ
ผูรับรายสําคัญเพื่อใหความชวยเหลือมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดทิศทางของความรวมมือกับประเทศ
นั้น ๆ ลําดับความสําคัญของประเด็นที่จะใหความชวยเหลือแกแตละประเทศ อุปสรรคสําคัญในการ
ใหความชวยเหลือประเทศนั้น ๆ และประเด็นที่จะตองใหความสนใจเปนพิเศษของแตละประเทศ การ
คัดเลือกประเทศที่ส มควรตองทําแผน ขึ้นอยูกับปริม าณของความชวยเหลือที่ใหแกป ระเทศนั้น ๆ
ความสําคัญของประเทศนั้นตอยุทธศาสตรของญี่ปุนในดานตาง ๆ ความเชื่อมโยงของประเทศนั้น ๆ
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กับภูมิภาค และประเด็นที่อยูในความสนใจของโลก แผนการใหความชวยเหลือมีระยะเวลาประมาณ
5 ป โดย International Cooperation Bureau (ICB) เปนหนวยงานหลักในการกําหนดนโยบาย
และ JICA เปนหนวยงานปฏิบัติ ในกระบวนการกําหนดนโยบายและการแปรนโยบายไปสูการปฏิบัติ
นอกจาก ICB แลว ภาคธุรกิจและองคกรอิสระอื่น ๆ ภายใตกระทรวง METI ที่สงเสริมความสัมพันธ
ระหวางรัฐบาลกับภาคธุรกิจ เชน Japan Overseas Development Corporation (JODC) และ Japan
External Trade Organization (JETRO) ยังเปนชองทางที่ภาคธุรกิจจะสามารถเสนอความตองการ
ของตนและ feedback ใหรัฐบาลไดรับทราบเพื่อนําไปสูความรวมมือกันอยางแนนแฟนระหวางรัฐบาล
และภาคธุรกิจในการใช ODA ใหเปนประโยชนอยางเต็มที่สําหรับชาวญี่ปุน ความเขมแข็งของภาคธุรกิจก็
เปนกําลังสําคัญที่เสริมใหความชวยเหลือของญี่ปุนประสบความสําเร็จดวยดี
2.5.2.2 Country Assistance Policy สําหรับประเทศไทยฉบับปจจุบัน ญี่ปุน
เห็นวาประเทศไทยเปนหุนสวนยุทธศาสตของญี่ปุน เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศอันดับหนึ่งในแงของ
ปริมาณการคา การลงทุน และ ODA ของประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยมีความสําคั ญที่สุดตอ
ญี่ปุนในฐานะเปนฐานการผลิตที่ชวยใหบ ริษัทญี่ปุนยังคงเปนศูนยก ลางอุตสาหกรรมรถยนตและ
อิเลคทรอนิกส ถึงแมประเทศไทยจะเปนประเทศรายไดปานกลางคอนขางสูง แตยังมีความจําเปนตอง
แกไขประเด็นภายในประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อที่จะบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้ง
การควบคุมปองกันน้ําทวมจากเหตุการณน้ําทวมใหญเมื่อป 2554 ประเทศไทยยังตั้งอยูในศูนยกลาง
ของภูมิภาคลุมน้ําโขง และมีบทบาทสําคัญในการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น นโยบาย
พื้นฐานในการใหความชวยเหลือและการเปนหุนสวน คือ การสงเสริม ผลประโยชนรวมกัน และ
สนับสนุนการพัฒนาอยางสมดุลของภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงบนพื้นฐานของการเปน
หุนสวนยุทธศาสตร สาขาความรวมมือกับประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก (1) การพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืนและรับมือกับ maturing society เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันในประเทศไทย
และญี่ ปุ น โดยจะสนับ สนุน การป องกัน น้ํ าท ว ม การพั ฒ นาทรั พยากรมนุษ ยภ าคอุ ต สาหกรรม
เสริมสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางไทยและญี่ปุน พัฒนาพื้นฐานตาง ๆ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันผานการดําเนินยุทธศาสตร Japan’s New Growth Strategy และ
พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและสรางเครือขายความรวมมือไทย–ญี่ปุน แกปญหาการเปนสังคม
สูง วัย เชน สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมผูสูง อายุ และการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสทางสังคม (socially vulnerable) โดยใชป ระสบการณของญี่ปุน รวมทั้ง รวมมือกับ
ประเทศไทยในฐานะประเทศผูให (2) จัดการกับประเด็นรวมของประเทศอาเซียน เพื่อเสริมสราง
ความเชื่อมโยงของอาเซียนและบรรเทาความไมเทาเทียมระหวางประเทศในอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง (3) สงเสริมความรวมมือใต–ใต (South–South Cooperation) ไปสูประเทศนอกอาเซียน
เนนประเทศในแอฟริกา เพิ่มความรวมมือกับประเทศไทยในฐานะประเทศผูใหเพื่อจัดการกับประเด็น
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ ญี่ปุนคาดหวังวา ODA ที่ใหแกประเทศไทยจะเปนตัวแบบความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาสําหรับประเทศรายไดปานกลางคอนขางสูงประเทศอื่น ๆ และผลลัพธของความรวมมือมุงที่
การใชประโยชนและความรวมมือในประเทศอื่น ๆ เชน ประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ ODA จะ
ดําเนินความรวมมือกับ ผูมีสวนรวม (บริษัทเอกชน NGOs มหาวิทยาลัย และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) ของญี่ปุน และการจัดตั้งเครือขายความรวมมือกับผูมีสว นรวมฝายไทย ความรวมมือกับ
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ประเทศไทยจะดําเนินงานผานความรวมมือทางวิชาการและโครงการเงินกู Yen Loan อยางมี
ยุทธศาสตรผานการประเมินความตองการอยางรอบคอบ
งานวิจัยขางตน ชี้ใหเห็นวา ญี่ปุนมีก ารจัดการเชิง สถาบันที่กํากับ การใหความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ชัดเจนและเปนระบบ คือมีธรรมนูญการใหความชวยเหลือ นโยบายระยะ
กลาง และแผนงานระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเพื่อ
กําหนดนโยบาย และเปาหมายในการใหความชวยเหลือ รวมทั้งปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับ นโยบายของประเทศและสภาพแวดล อมของโลกที่เ ปลี่ยนแปลงไปในแต ล ะชว งเวลา มีก าร
ประสานงานในระดับนโยบายและระดับ ปฏิบัติร ะหวางกระทรวงหลัก และภาคธุร กิจเพื่อใหก าร
ดําเนินงาน ODA เกิดประโยชนสูงสุดตอญี่ปุน นอกจากนี้ ญี่ปุนยังมีการจัดการองคกรที่ปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือแกตางประเทศที่มีเอกภาพ คือมี JICA ที่ดําเนินการใหความชวยเหลือทุกรูปแบบทั้ง
เงินกู เงินใหเปลา และความรวมมือทางวิชาการ ซึ่งประเทศไทยควรศึกษาบทเรียนและประสบการณ
การดําเนินงานของญี่ปุน และนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหความชวยเหลือของไทยอยางเหมาะสม
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การดําเนินงานใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยตอประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3.1.1 ประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในการใหความรวมมือทางวิชาการแกตางประเทศตั้งแตป
2498 โดยกรมวิเทศสหการ ในระยะแรก ความรวมมือยังจํากัดเฉพาะการจัดการศึกษา ฝกอบรม หรือ
ดูงานในประเทศไทยใหแกผูรับทุนขององคการระหวางประเทศหรือผูใหอื่น ๆ ที่เสนอขอความรวมมือมา
โดยรัฐบาลไทยออกคาใชจายบางสวน ในป 2504 ประเทศไทยเริ่มใหความรวมมือภายใตแผนโคลัมโบ
โดยใหทุนรัฐบาลไทยแกผูรับทุนจากประเทศสมาชิกมาศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานในประเทศไทย
ตอมาไดมีก ารขยายความรวมมือในรูป การใหบริการผูเ ชี่ยวชาญ วัส ดุอุปกรณ และเครื่องอุปโภค
บริโภค จนกระทั่งในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี นายอานันท ปนยารชุน
แสดงเจตนารมณที่จะสืบตอนโยบายการเปลี่ยนภูมิภาคอินโดจีนจากสนามรบเปนสนามการคาที่ได
ริเริ่มในรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุนหวัณ โดยไดจัดสรรงบประมาณการใหความรวมมือทางวิชาการ
แกตางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานจากเดิม 25 ลานบาท ในป 2534 เปน 175 ลานบาท
ในป 2535 และเพิ่มขึ้นเปนลําดับจนถึง 412 ลานบาท ในป 2540 หลังจากนั้น งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรลดลงอยูที่ระดับ 100 ลานบาท เนื่องจากเกิดวิก ฤตเศรษฐกิจ ในไทยและภูมิภาค ปจจุบัน
งบประมาณความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ไดรับจัดสรรอยูระดับประมาณ 500 ลานบาท นโยบายการให
ความรวมมือแกตางประเทศในชวงเริ่มตนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ วิชาการ วัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีโดยเพิ่มบทบาทของไทยในการชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศ
กําลังพัฒนาโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน
3.1.2 ป 2547 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2547 ยุบ กรมวิเ ทศสหการ และจัดตั้ง เปนสํานัก งานความรวมมือเพื่อการพัฒ นา
ระหวางประเทศ มีภาระหนาที่ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ ตลอดจนสงเสริมการวิจั ย การเผยแพร และการฝกอบรม
โดยรวมมือกับ ตางประเทศหรือองคกรตางประเทศเพื่อใหเ กิดการพัฒ นาทั้ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ ตอมาป 2558 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) ยกเลิก
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ พ.ศ. 2547 และใหโอน
อํานาจหนาที่ของสํานักงานฯ ไปเปนอํานาจหนาที่ของกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ
3.1.3 รัฐบาลไทยไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
กับ ตา งประเทศ โดยมี รัฐ มนตรีว า การกระทรวงการต างประเทศเป นประธาน คณะกรรมการ
ประกอบดวยปลัดกระทรวงจากทุกสวนราชการ ผูแทนภาคเอกชน (สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรม
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แหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) โดยอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศเปนกรรมการ
และเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการใหและรับความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการกับตางประเทศใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการ
สรางความสัมพันธระหวางประเทศ โดยแนวนโยบายหลักในการใหความรวมมือของไทย ไดแก
1) เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน
2) ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางวิชาการของภูมิภาค
3) ชวยพัฒนาและขจัดความยากจนของประเทศตาง ๆ รวมทั้งผลกระทบที่จ ะ
สงผลถึงประเทศไทย โดยการใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบานและประเทศกําลัง
พัฒนาอื่น ๆ ในดานที่ไทยมีศักยภาพ ไดแก การเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข และอื่น ๆ
4) รวมมือกับนานาชาติในรูป ของความรวมมือแบบหุนสวนเพื่อการพัฒนาโดย
มุงเนนที่การเสริมสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาง ๆ
5) สง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของภาคเอกชนและประชาชนในการดํ า เนิ น งาน
ความรวมมือทางวิชาการของไทย
6) ขยายและยกระดับบทบาทและความรวมมือทางวิชาการของไทยในเวทีโลก
การประชุม คณะกรรมการนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการกับ
ตางประเทศครั้งลาสุดเมื่อป 2550
3.1.4 ความรวมมือทวิภาคี: รัฐบาลไทยไดดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ประเทศเพื่อนบานอยางเปนทางการ เริ่มจาก สปป.ลาว ป 2516 เมียนมา ป 2531 กัมพูชา ป 2532
และเวียดนาม ป 2535 โดยมีกลไกความรวมมือ 2 ระดับ ไดแก
ระดับที่ 1 การประชุมคณะกรรมาธิก ารรวมวาดวยความรวมมือไทย–ประเทศคู
รวมมือ (สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม) (Joint Commission for Bilateral Cooperation)
โดยมีประธานรวม ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย และ ประเทศคูรวมมือ
ระดับที่ 2 การประชุ ม ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการไทย–ประเทศคู ร ว มมื อ
(Consultation on Technical Cooperation) โดยมีประธานรวม ไดแก
ประเทศ/
ประเทศไทย
ประเทศคูรวมมือ
ประธานรวม
สปป.ลาว อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ อธิบดีคณะกรรมการรวมมือลาว–ไทย
กระทรวงการตางประเทศ
กัมพูชา อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ เลขาธิการสภาเพื่อการพัฒนาแหงชาติ
กัมพูชา
เมียนมา อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศและ
เศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
เวียดนาม อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ อธิบดีกรมสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ตางประเทศ กระทรวงวางแผนและการ
ลงทุน
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โดยการประชุมความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานจะจัด
ทุก 18 เดือนโดยประมาณ และสลับกันเปนเจาภาพ วัตถุประสงคของการประชุมความรวมมือทาง
วิชาการ ไดแก
1) เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานความรวมมือที่ผานมา รวมถึงทบทวน
และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา และประเด็นทาทายตาง ๆ ในการดําเนินงาน
2) เพื่อ พิจ ารณาคํา ขอความรว มมื อใหมที่ ป ระเทศคูร วมมือ เสนอ (demand
driven)
3) เพื่อกําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานความรวมมือ/แผนงานความรวมมือ
ทางวิชาการไทย–ประเทศคูรวมมือในระยะตอไป
ขั้นตอนการดําเนินงานความรวมมือทวิภาคี
1) ประเทศคูรวมมือสงคําขอโครงการ/ทุนศึกษา ฝก อบรม ดูง าน ใหฝายไทย
พิจารณาลวงหนากอนการประชุมความรวมมือทางวิชาการอยางนอย 2 สัปดาห แตในทางปฏิบัติ
มักจะไดรับลวงหนาไมถึง 1 สัปดาห
2) กรมความร ว มมื อ ระหว า งประเทศร ว มกับ หน ว ยงานไทยพิ จ ารณาคํ า ขอ
ความรวมมือ โดยมีหลักเกณฑเบื้องตน ไดแก ความสอดคลองของคําขอตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รวมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขาของประเทศคูรวมมือ ความซ้ําซอนกับกรอบ
ความรวมมืออื่น ๆ ที่กรมความรวมมือฯ ดําเนินงาน ความพรอมและศักยภาพของหนวยงานไทยที่จะ
เปนหนวยงานดําเนินโครงการ และงบประมาณที่ไดรับ
3) กรมความรวมมือฯ แจงผลการพิจารณาคําขอในที่ป ระชุมความรวมมือทาง
วิชาการ หากคําขอใดไดรับความเห็นชอบ ฝายไทยจะจัดสงคณะผูเชี่ยวชาญไปสํารวจพื้นที่ เก็บขอมูล
เพิ่มเติม และหารือรายละเอียดกับ counterpart เพื่อออกแบบโครงการ (Detail design) และจัดทํา
แผนงานโครงการ (Workplan)
4) กรมความรวมมือฯ ใหความเห็นชอบตอแผนงานโครงการ และสงใหประเทศคู
รวมมือพิจารณา
5) เมื่อประเทศคูรวมมือแจงเห็นชอบตอแผนงานโครงการแลว จึงเริ่มดําเนินงาน
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee) เปนกลไกในการ
บริหารโครงการตามแนวทาง Project Cycle Management
ตารางที่ 1 การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ระหวางป พ.ศ. 2555–
ปจจุบัน
ประเทศ
แผนงาน / โครงการ
กัมพูชา Education
– โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ
– โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง
Public Health
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ประเทศ

แผนงาน / โครงการ
– โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลจังหวัดเกาะกง
Economic and Social Development
– โครงการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานไทย– กัมพูชา
– โครงการจัดตั้งสถานแรกรับเหยื่อการคามนุษย ณ ปอยเปต บันเตียเมียนเจย
Agriculture
– โครงการพัฒนากลุมเกษตรกรปลูกผัก และ ผลไม เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินคาเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา
Human Resource Development
– ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปละ 15 ทุน
– ทุนฝกอบรมระยะสั้น ปละ 15 หลักสูตร (หลักสูตรละ 10 คน)
สปป.ลาว Agriculture
– โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดหวานและถั่วลิสงเพื่อผลิตเปนสินคาในแขวงเวียงจันทน
– โครงการพัฒนาเกษตรและปาไมเขตโพนทอง เมืองเวียงคํา แขวงหลวงพระบาง
– โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตว
– โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการโรคปลา
Education
– โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
– โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสระดับมัธยมตอนปลาย
– โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต
– โครงการยกระดับนักวิเคราหการแพทยใหเปนระดับปริญญาตรี
– โครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา
– โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา
– โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยจําปาสัก
– โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสมบูรณเมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน
– โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการกีฬา
– โครงการพัฒนาสถาบันผูบ ริหารการพัฒนาการศึกษา
Public Health
– โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง
– โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบอแกว
– โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจําปาสัก
Infrastructure Development
– โครงการจัดทําแผนแมบทระบบประปาแขวงหลวงพระบาง
Environment
– โครงการความรวมมือไทย– ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอยางยั่งยืน
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เมียนมา

แผนงาน / โครงการ
Trade and Investment
– โครงการนํารองการพัฒนาระบบ ICT เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการคา
Social Development
– โครงการจัดตั้งศูนยพฒ
ั นาสังคมมิตรภาพลาว– ไทย
– โครงการจัดตั้งศาลปกครอง สปป.ลาว
แผนงานดานการศึกษา
– โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยจําปาสัก
– โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตรนาบง มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
– โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
– โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุพานุวง
– โครงการพัฒนาหองสมุดของมหาวิทยาลัยสุพานุวง
– โครงการพัฒนาหลักสูตรปรุงแตงกสิกรรมของมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ
– โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทน
– โครงการพัฒนาโรงเรียนกสิกรรมดงคําชาง
– โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงหลวงพระบาง
Human Resource Development
– ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปละประมาณ 30 ทุน
– ทุนฝกอบรมระยะสั้น ปละ 20 หลักสูตร (หลักสูตรละ 5– 10 คน)
Agriculture
– Livestock Development in Myawady
– Dairy Development in Myanmar
Education
– Teaching Thai Language at Yangon University of Foreign Language
– Teaching Thai Language at Mandalay University of Foreign Language
Public Health
– Hospital Improvement in Tachilek
Environment
– Promotion of sustainable management and use of bamboo in Myanmar
แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวของ
– โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย
– โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย และโรงเรียนเทคนิคทวาย
Human Resource Development
– ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปละ 15 ทุน
– ทุนฝกอบรมระยะสั้น ปละ 25 หลักสูตร (หลักสูตรละ 7– 10 คน)
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แผนงาน / โครงการ
เวียดนาม – โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม (มหาวิทยาลัย
ดานัง มหาวิทยาลัยแหงชาติ ฮานอย และมหาวิทยาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
โฮจิมินห)
– โครงการติดตั้งปะการังเทียมและธนาคารสัตวน้ําที่จังหวัดกาเมาและจังหวัดเกียนยาง
3.1.5 ความรวมมือไตรภาคี: กรมความรวมมือระหวางประเทศรวมกับแหลงผูใหตาง ๆ
ใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
โดยถายทอดความรูและประสบการณของไทยผานรูปแบบการดําเนินงานหลักคือ การจัดฝกอบรม
และโครงการความรวมมือไตรภาคี
ตารางที่ 2 การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีที่ใหกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาค ลุมน้ําโขง
ระหวางป พ.ศ. 2555–ปจจุบัน
แหลงผูให
การดําเนินงาน
ญี่ปุน
จัดหลักสูตรฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Program) ในสาขา
เกษตร สงเสริมการคาการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน และพัฒนาสังคม
รวมทั้งโครงการความรวมมือไตรภาคีใหแกเมียนมาภายใตแผนงาน 3 ป ดาน Tourism,
Foot and Mouth Diseases และ Hydrology (Advance Flood Forecasting,
Flash Flood Forecasting, Remote Sensing and GIS Application in
Hydrology)
UNICEF จัดฝกอบรมประเทศทีส่ าม (Third Country Training Program) ดานสาธารณสุข การ
และ
พัฒนาเยาวชน และการพัฒนาสังคม และโครงการไตรภาคี (ความรวมมือระหวางไทย
UNFPA UNFPA และ สปป.ลาว) ดานอนามัยแมและเด็ก เนนพัฒนาการผดุงครรภ (Midwifery)
เยอรมนี ดําเนินโครงการไตรภาคีระหวางไทย เยอรมนี และประเทศคูรวมมือ เชน โครงการหวงโซ
อุปทานกระดาษสา (สปป.ลาว) โครงการเสริมสรางระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
แหงชาติของ สปป.ลาว (Lao GAP) โครงการเสริมสรางระบบบริหารสหกรณในเขตภาค
กลางของเวียดนาม เปนตน
สิงคโปร จัดฝกอบรม จํานวน 5–10 หลักสูตร ตอป เชน SMEs Development,
Cross–Border Procedures, Food Safety และ Logistics Management ตามที่ไทย
และสิงคโปรตกลงกัน
ฝรัง่ เศส ใหทุนศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก) แกประเทศเพื่อนบาน (The Joint
TICA–TRF–French Embassy in Thailand Fellowship for Doctoral Studies)
สวีเดน ใหทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ไตรภาคีไทย–สวีเดน แกประเทศเพื่อนบาน (The Joint
TICA–TRF–Sida–ISP Fellowship for Doctoral Studies)
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แหลงผูให
การดําเนินงาน
เกาหลีใต KOICA–TICA Joint Training Program จํานวน 3–5 หลักสูตรตอป เชน Sustainable
Rural Development Based on Sufficiency and Creative Economy,
Sustainable Rural Development and Sufficiency Economy และ Integrated
Healthcare Management based on Primary Health Care and Health
System Strengthening Approach
3.1.6 ความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง: กรมความรวมมือระหวางประเทศไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลใหเปนหัวหนาคณะทํางานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย
ภายใตกรอบ GMS และไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการใหความรวมมือทางวิชาการตอประเทศ
สมาชิก ภายใตกรอบ ACMECS โดยเปนหนวยงานหลัก ดําเนินงานความรวมมือสาขาการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย และบริหารกองทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามปฏิญญาผูนําวาดวยการเปนหุนสวน
เพื่อตอสูโรคไขหวัดนกและโรคติดตออื่น ๆ ภายใตกรอบ ACMECS
ตารางที่ 3 การดําเนินงานความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระหวางป พ.ศ. 2555–ปจจุบัน
กรอบความรวมมือ
การดําเนินงานที่ผานมา
Ayeyawady–Chao – ใหทุนศึกษาตามคําประกาศของนายกรัฐมนตรีในการประชุม ACMECS
Phraya–Mekong
Summit ป 2546 จํานวน 100 ทุน และป 2551 อีกจํานวน 100 ทุน
Economic
– โครงการความรวมมือทวิภาคีกับแตละประเทศสมาชิก 13 โครงการ และ
Cooperation
โครงการรวมทุกประเทศ 1 โครงการ รวมทั้งจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานใน
Strategy: ACMECS สาขาความรวมมือภายใตกรอบ ไดแก การเกษตร การอํานวยความสะดวก
การคาและการลงทุน การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม การทองเที่ยว
อุตสาหกรรมและพลังงาน จํานวน 60 หลักสูตร
– ดําเนินงานตามแผนการตอสูโ รคไขหวัดนกและโรคติดตออื่น ๆ ตั้งแตป
2549 เชน การจัดฝกอบรมดาน Prevention of HIV and Sexual
Transmitted Infections และ Outbreak Investigation for
Surveillance Rapid Response Team (SRRT) ใหแกเจาหนาที่
สาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เปนตน
– จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระยะ 2 ป (2554–
2555) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสาขาตาง ๆ ของกรอบ ACMECS และ
ดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน 25 หลักสูตร กับ 1 โครงการ
Greater Mekong – จัดฝกอบรมดานการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกประเทศสมาชิก GMS
Subregion
หลักสูตร Planning Organization and Implementation of Training,
Economic
Competency Based Training, Employment–oriented Modular
Cooperation
Training และ Management of Skill Development และการประชุม
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กรอบความรวมมือ
Program: GMS

การดําเนินงานที่ผานมา
ผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานรวมกันใน GMS
– จัดฝกอบรมหลักสูตรดาน HIV/AID จํานวน 4 หลักสูตร
– จัด GMS Workshop on Initiatives and Opportunities for Joint
Standard Setting on Victim Identification Guidelines and
Standard Operating Procedures (SOPs) รวมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย เมือ่ มิถนุ ายน 2555 เพือ่ ยกรางแนวทาง
การคัดแยกผูเ สียหาย (Zero draft guideline for identifying victim of
human trafficking) และรางแบบสอบถามการคัดแยกผูเสียหาย (Zero
draft checklist for identifying victim of human trafficking และจัด
GMS Follow–up workshop for joint standard setting on
trafficking–in–person victim identification guidelines and
standard operating procedures เมื่อ สิงหาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและประเด็นทาทายในการคัดแยกเหยื่อการคามนุษย ทบทวน
รางแนวทางการคัดแยกผูเสียหายและเสนอการกําหนดมาตรฐานรวมกัน
ความรวมมือใหกับ – การเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของ
ภูมิภาคที่ประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช: เพื่อเปนทางเลือกในการ
ไทยเปนผูรเิ ริม่
แกไขปญหาความยากจนระดับรากหญาใหแกประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ
โดยจัดการศึกษา/ดูงานโครงการตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเทศไทยใหแกผบู ริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต
โครงการบัวแกวสัมพันธ (Buakaew Roundtable International)
เมื่อเดือนมีนาคม 2552 และเดือนสิงหาคม 2553
– โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและ
โรคอุบัตใิ หมตามแนวชายแดนไทย–สปป.ลาว–กัมพูชา–เมียนมา: เพื่อสราง
ความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับการรับมือกับโรคติดตอและ
โรคอุบัติใหมตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา–เมียนมา–สปป.ลาว และเพื่อ
เปนตัวแบบ ความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยมี
ขอบขายครอบคลุมกลุมเปาหมายทัง้ ชาวไทยและแรงงานขามชาติ
โครงการระยะที่ 1 ระหวางป พ.ศ. 2557–2559 และระยะที่ 2 ระหวางป
2560–2562
– โครงการสรางทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (สปป.ลาว/กัมพูชา/เมียนมา): เพื่อ
พัฒนาฝมือแรงงานตางดาวที่ทํางานในสถานประกอบการของไทยตามแนว
ชายแดน และแรงงานทั่วไปเพื่อรองรับการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งการพัฒนาครูฝกของสถาบัน/ศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานตามแนว
ชายแดนของประเทศเพือ่ นบาน ระยะเวลาตัง้ แตป 2557 ถึงปจจุบัน
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3.1.7 ความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย : รัฐบาลไทยใหทุนศึกษาระยะยาว
ระดับ ปริญ ญาตรี โท เอก และทุนฝก อบรมระยะสั้นแกบุคลากรของประเทศกําลังพัฒ นาทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุม น้ําโขง ปล ะกวา 2,000 ทุน ภายใตก รอบ Annual
International Training Course; AITC (ทุนฝกอบรมระยะสั้น) และ Thailand International
Postgraduate Program; TIPP (ทุนศึกษาระดับปริญญาโท) เปนทุนแขงขันโดยคัดเลือกจากใบสมัคร
และการสัมภาษณ ปจจุบันเนนใหทุนในหัวขอ (Theme) หลัก 4 ดาน ที่ประเทศไทยมีความพรอมทาง
วิชาการและสอดคลองกับประเด็นระดับโลก คือ เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมั่นคงทางอาหาร และสาธารณสุข
ตารางที่ 4 จํานวนทุนศึก ษา ฝกอบรม ดูงาน ประเภทตาง ๆ ที่กรมความรวมมือระหวางประเทศ
ใหแกประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระหวางป พ.ศ. 2555–2558
หนวย : คน
ประเทศ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ป 2558
กัมพูชา
244
183
128
160
สปป. ลาว
725
657
365
448
เมียนมา
196
631
276
379
เวียดนาม
145
184
105
126
รวม
1,310
1,655
874
1,113
ที่ม า: สวนวางแผนและติดตามผลการใหความรวมมือกับตางประเทศ กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ
ตารางที่ 5 มูลคาความรวมมือทางวิชาการที่กรมความรวมมือระหวางประเทศใหแกประเทศเพื่อน
บานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระหวางป พ.ศ. 2555–2558
หนวย : บาท
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ประเทศ
กัมพูชา
46,097,400
55,973,800
73,549,400
82,299,500
สปป. ลาว
99,304,100
115,878,000
64,846,400
185,946,000
เมียนมา
37,555,800
58,880,400
25,334,600
36,387,100
เวียดนาม
16,939,400
18,500,600
9,194,600
10,675,900
รวม
199,896,700 249,232,800 172,925,000 315,308,500
ที่ม า: สวนวางแผนและติดตามผลการใหความรวมมือกับตางประเทศ กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ
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มูลคาความรวมมือทางวิชาการที่ประเทศไทยใหแกประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง ตั้งแตป 2555–2558 เพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไป อยางไรก็ตาม วิกฤตการณทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นตั้ง แตชวงปลายป 2556 จนนําไปสูการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 สงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงานราชการ
ทําใหมูลคาความรวมมือในป 2557 ลดลง (ยกเวนความรวมมือที่ใหแกกัมพูชา เนื่องจากโครงการ
พระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ยังสามารถดําเนินงานตอเนื่องไดตามแผนงาน) สวนมูลคาความรวมมือที่ใหแก
สปป.ลาว ในป 2558 เพิ่มขึ้นคอนขางมากเนื่องจากมีการดําเนินโครงการกอสรางโรงพยาบาลตาม
แนวชายแดนไทย–สปป.ลาว พรอมกัน 3 แหง ทั้ง นี้ การกอสรางเปนกิจ กรรมความรวมมือทาง
วิชาการที่ใชงบประมาณจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ ไดแก ทุนศึกษา ทุนฝกอบรม
การสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานในประเทศเพื่อนบาน และการใหเครื่องมือ/อุปกรณในการปฏิบัติงาน
3.1.8 หนวยงานอื่นของรัฐบาลไทยที่มีภารกิจใหความชวยเหลือแกตางประเทศ:
รัฐบาลไทยไดจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน); สพพ. หรือ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation
Agency (Public Organization) NEDA เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 อยู
ภายใตการกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีหนาที่ใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
และประเทศอื่น ๆ ทั้ง ดานการเงิน (เงินกูผอนปรนดอกเบี้ยต่ํา ) และความชวยเหลือทางวิชาการ
โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการสรางสมรรถนะใหแกทรัพยากรมนุษย (capacity building) ในโครงการที่
เชื่อมโยงกับโครงการเงินกูที่ สพพ. ใหความชวยเหลือ โครงการเงินกูเนนใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน คือ สปป.ลาว กัม พูชา เมียนมา และ
เวียดนาม ตัวอยางโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ เชน โครงการกอสรางถนนจากภูดู (จัง หวั ด
อุตรดิตถ)–เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี (สปป.ลาว) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 1–2
(สปป.ลาว) โครงการเสนทางรถไฟเชื่อมตอระหวางจังหวัดหนองคาย–ทานาแลง (สปป.ลาว) โครงการ
ปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเสนทางสายตราด–เกาะกง–สะแรอัมเปล (R48) (กัมพูชา) โครงการ
กอสรางประตูกั้นน้ํา Tan Thuan นครโฮจิมินห (เวียดนาม) และการศึกษาความเปนไปไดและจัดทํา
แบบกอสรางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa และ เขต North
Dagon) (เมียนมา) เปนตน
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ตารางที่ 6 มูลคาความรวมมือที่ สพพ. ใหแกประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระหวางป
พ.ศ. 2555–2558*
หนวย : บาท
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ประเทศ
กัมพูชา
78,321.93
448,834.58
10,680,009.86
6,914,495.42
สปป. ลาว 283,748,959.19 924,207,280.22 1,655,616,346.53 1,184,186,810.11
เมียนมา
78,321.93
9,517,553.75
9,683,483.36
10,321,111.59
เวียดนาม
2,728,436.61
12,758,752.93
12,718,862.96
5,300,250.43
รวม
286,634,039.66 946,932,421.48 1,688,698,702.71 1,206,722,667.55
* ประกอบดวย เงินกู รอยละ 70 และเงินใหเปลา (ความชวยเหลือทางวิชาการ) รอยละ 30
ที่ม า: สวนวางแผนและติดตามผลการใหความรวมมือกับตางประเทศ กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ
โครงสรางการบริหารในปจจุบันของ สพพ. มีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และรอง
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง
3.2 กรอบความรวมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3.2.1 แผนงานการพั ฒ นาความร วมมื อ ทางเศรษฐกิจ ในอนุ ภู มิภ าคลุม แม น้ํา โขง
(Greater Mekong Subregion: GMS)
ประเทศทั้งหกในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไดรวมกันจัดตั้งแผนงาน GMS ขึ้นเมื่อป พ.ศ.
2535 โดยไดรับความชวยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อ
สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันบนพื้นฐานของการมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวม
แผนงาน GMS ไดกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน 3 ดาน (3 Cs) เพื่อสรางอนุภูมิภาคที่บูรณาการเปนหนึ่งเดียว
มีความปรองดอง และความมั่นคง ไดแก สรางความเชื่อมโยง (Connectivity) เสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขัน (Competitiveness) และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (Community) ความรวมมือ
ครอบคลุม 9 สาขาที่มีลําดับ ความสําคัญ สูง ไดแก การเกษตร พลัง งาน สิ่งแวดลอม การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย การลงทุน โทรคมนาคม การทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานด านคมนาคมขนสง และ
การอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสง ปจจุบัน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เปนผูใหหลัก
ที่กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญภายใตกรอบ GMS
3.2.2 ความรวมมือประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน (Mekong–Japan Cooperation)
ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม
และญี่ปุน จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหวาง
ประเทศอาเซียนเดิมและอาเซียนใหมภายในอนุภูมิภาคเพื่อความแข็งแกรงของอาเซียน ซึ่งจะนําไปสู
สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรืองของทวีปเอเชียตอไป แผนงานที่สําคัญของกรอบความ
รวมมือนี้ ไดแก Mekong–Japan Action Plan for Realization of the New Tokyo Strategy
2015 ใหค วามสํ าคัญ ต อการพัฒ นาโครงสรา งพื้นฐานดา นอุตสาหกรรมทั้ง ทางกายภาพ (Hard
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Efforts) คือการพัฒนาเสนทางคมนาคมในอนุภูมิภาค การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมระหวางประเทศ
พัฒนาระบบขนสง พลังงาน และที่ไมใชกายภาพ (Soft Efforts) คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ รวมทั้งเนนการพัฒนาสีเขียว
โดยเฉพาะการพัฒ นาเมืองที่ ยั่ง ยืน นอกจากนี้ ยัง มีความริเ ริ่ม Japan–Mekong Connectivity
Initiative (JMCI) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในลุมน้ําโขงและเสริมสราง
ความเชื่อมโยงในการดําเนินงาน แผนงานสําคัญภายใต JMCI ไดแก ญี่ปุนจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเติม เต็ม สวนที่ยัง ขาดหายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก–ตะวันตก และแนวระเบียง
เศรษฐกิจใต ญี่ปุนจะเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ ตาง ๆ ใหราบรื่นยิ่งขึ้น และญี่ปุนจะสงเสริม การ
พัฒนาที่ดินตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และญี่ปุนจะพัฒ นาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมเพื่อ
สนับสนุนการเติบโตของภูมิภาคและเพื่อเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน
3.2.3 ความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong–ROK Cooperation)
ความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ คือ
กัม พู ช า สปป.ลาว เมี ย นมา ไทย เวี ย ดนาม และสาธารณรั ฐ เกาหลี จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ป 2553 มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมมิตรภาพและความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยใหความสําคัญตอความรวมมือเพื่อการพัฒนา ปฏิญญาแมน้ําฮันเพื่อสถาปนาความเปนหุนสวนที่
ครอบคลุ ม เพื่ อ ความเจริ ญ รุ ง เรื อ งร ว มกั น ของลุ ม น้ํ า โขงกั บ สาธารณรั ฐ เกาหลี (Han–River
Declaration of Establishing the Mekong–ROK Comprehensive Partnership for Mutual
Prosperity) กําหนดสาขาความรวมมือ 3 ดาน ประกอบดวย ความเชื่อมโยงในอาเซียน การพัฒนาที่
ยั่งยืน และการพัฒนาที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
3.2.4 กรอบขอริเริม่ ลุมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Initiative: LMI)
จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางระดับการพัฒนาระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกากับอาเซียนใหม โดยสงเสริมความเปนหุนสวนระหวางประเทศลุมน้ําโขงที่
ประกอบดวย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม กับสหรัฐอเมริกา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนใต เนนการดําเนินงานที่มีความทาทายขามพรมแดนใน 6 สาขา ไดแก
เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การเชื่อมโยง การศึกษา ความมั่นคงทางพลังงาน สิ่งแวดลอมและน้ํา
และสาธารณสุข
3.2.5 กรอบความรวมมือแมโขง–ลานชาง (Mekong–Lancang Cooperation: MLC)
กรอบความรวมมือแมโขง–ลานชาง มีสมาชิก 6 ประเทศ ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา ไทย เวียดนาม และจีน โดยเปนกรอบความรวมมือที่จีนพัฒนามาจากขอริเริ่มของไทยตั้งแตป
พ.ศ. 2555 ซึ่งไดเสนอใหมีกรอบความรวมมือที่มุง เนนการพัฒ นาอยางยั่ง ยืนในภูมิภาคลุมน้ําโขง
กรอบความรวมมือแมโขง–ลานชาง มีความรวมมือที่ส อดคลองกับ 3 เสาหลัก ของอาเซียน ไดแก
การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน และ สังคม วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชน ครอบคลุมความรวมมือ 5 สาขา ไดแก การสงเสริมความเชื่อมโยง ความรวมมือ
ทางดานอุตสาหกรรม ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจขามพรมแดน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และการเกษตรและการลดความยากจน
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3.2.6 ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจาพระยา–แมโขง (Ayeyawady–
Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
เปนกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคระหวางประเทศไทย กัมพูชา สปป. ลาว
และเมียนมา ที่ริเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2546 โดยนายกรัฐมนตรีของไทยที่กรุงเทพฯ โดยมีเปาหมายเพื่อใช
ประโยชนจ ากความสามารถทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของทั้ง 4 ประเทศ มาสง เสริมการพัฒนา
รวมกันอยางสมดุล สงเสริมความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน สรางโอกาสการจางงานและลดความแตกตางของรายไดของประชาชนใน 4 ประเทศ ตอมา
เวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกลําดับสุดทายเมื่อพฤษภาคม 2547 กรอบ ACMECS กําหนดสาขา
ความรวมมือ 8 สาขา ไดแก การอํานวยความสะดวกการคาและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม
และพลังงาน การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
3.3 รางยุทธศาสตรชาติและนโยบายของประเทศไทยตอความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3.3.1 รางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579)
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒ นาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบแนวทางที่สําคัญ คือ การ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาประเทศ สง เสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความ
รวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร สิ่ งแวดลอม และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและสรางความ
สมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุมอํานาจทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพิ่มบทบาทและการมี
สวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
3.3.2 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
สอดรับกับรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ในลักษณะของการถายทอดยุทธศาสตร
ระยะยาวลงสูการปฏิบัติในชวงเวลา 5 ป โดยมียุทธศาสตรที่ 10 วาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา มุงเนนการมีเครือขายเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช
ประโยชน ไ ด เ ต็ ม ศั ก ยภาพ โดยประเทศไทยต อ งดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร เ ชิ ง รุ ก ในการส ง เสริ ม ให
ผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศทั้งในสวนที่จะทําใหเกิดการเชื่อมตอหวงโซมูลคาในอนุ
ภูมิภาค และอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและขยายโอกาสดานการคาและการ
ลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) และอาเซียน
ความเชื่อมโยงที่สมบูรณและการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะสงผลใหประเทศไทยสามารถใชจุดเดนใน
เรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการคาที่สําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรที่ 10 ไดแก
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1) เพื่อใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดเชื่อมโยง
สําคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย
2) เพื่อ ขยายโอกาสด านการค าการลงทุนระหวา งประเทศ และยกระดั บ ให
ประเทศเปนฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเดน
3) เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของ
ไทยในกรอบความรวมมือตาง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
3.3.3 นโยบายการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศประกาศจะดําเนินนโยบายการทูต 5S คือ
1) Security ความมั่นคง เปนพื้นฐานของงานดานตางประเทศทั้งหมด ไมเพียงแต
ความมั่นคงในรูปแบบเดิม แตรวมถึงภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม อาทิ โรคภัยไขเจ็บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยาเสพติด การกอการราย
2) Sustainability ความยั่ง ยืน ครอบคลุม ทุก รูป แบบตั้ง แตการคา การลงทุน
และการพัฒนาที่มีความตอเนื่องยั่งยืน
3) Standard มาตรฐาน ประเทศไทยไมสามารถดําเนินงานดวยวิธีเดิม แตตอง
ยกระดับทุกอยางไปสูมาตรฐานสากล เชน การทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ความปลอดภัยของการ
บินพลเรือน (ICAO) และการคามนุษย เปนตน
4) Status สถานภาพ ยกระดับ จากสิ่งที่ป ระเทศไทยมี คือเปนศูนยกลางของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตองยกระดับสถานภาพของไทยในทุกเวที ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศ
ผูให (เดิมเปนเพียงประเทศผูรับ ) ประเทศไทยมีความสามารถดานวิชาการมีภูมิปญญาทองถิ่นที่จะ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ ประเทศไทยตอ งปรับ บทบาทใหมีป ระสิท ธิภ าพในการ
ขับเคลื่อนภูมิภาคเพื่อนําไปสูอนาคตที่ชัดเจน และมีความหลากหลายมากขึ้น
5) Synergy บูรณาการ ทํางานรวมกันในลักษณะประชารัฐ โดยรวมพลังกับภาค
สวนตาง ๆ เชน ภาคธุรกิจ องคกร และแนวรวมอื่น ๆ มีการประสานใหการดําเนินงานรุดหนา และมี
เปาหมายแตละดานที่ชัดเจน
นโยบายการตางประเทศ 5S จะมีสวนชวยสนับสนุนการดําเนินนโยบายในทุก ๆ
ดานของประเทศ โดยเชื่อมโยงทุกภาคสวนในการดําเนินงาน และใหความสําคัญกับการเปนประเทศ
ผูใหความชวยเหลือทางวิชาการในภูมิภาค แตตองปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพในการดําเนินงานเพื่ อ
ขับเคลื่อนภูมิภาคไปสูเปาหมายที่ชัดเจน
3.4 บทสรุป
ผลการศึกษาขางตนพบวา การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยโดยเฉพาะ
การใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงที่
ผานมา มีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้
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1) การใหความรวมมือตามคําขอ (demand driven) โดยไมมีกรอบการดําเนินงาน ทําให
โครงการความรวมมือมีหลากหลายสาขา ไมมีจุดเนนที่ชัดเจน ประเทศที่สามารถเจรจาความรวมมือ
ไดงายกวา เชน สปป.ลาว เนื่องจากไมมีขอจํากัดดานภาษา และมีความสัมพันธระหวางประเทศที่มี
เสถียรภาพเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานอื่น มีโครงการความรวมมือจํานวนมาก และเสนอคําขอทุก
ครั้ง ที่มีการประชุมความรวมมือทางวิชาการ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานอื่น คือ กัมพูชา และเมียน
มา แทบจะไมมีคําขอในรูปแบบโครงการใหม แตขอความรวมมือเพิ่มเติมในโครงการเดิมไปเรื่อย ๆ
และเนนขอแตทุนศึกษาและทุนฝกอบรม ในขณะที่เวียดนาม ไมแสดงความตองการรับความชวยเหลือ
จากประเทศไทยถึงแมฝายไทยจะเสนอใหทุนศึกษาในสาขาตามความตองการของเวียดนาม ซึ่งอาจ
เปนไปไดวา เวียดนามเลือกรับความชวยเหลือจากแหลงความรวมมืออื่นมากกวา
2) การออกแบบโครงการยังไมมีการวางแผนเชิงตรรกกะ (Logical Framework) และ
มักจะกําหนดผลลัพธระยะสั้นในระดับผลผลิต (output) การดําเนินงานเปนลักษณะรายโครงการ/
กิจกรรม (project/activity based)
3) ไม ไ ดใ ช ก ลไกคณะกรรมการนโยบายความรว มมื อทางเศรษฐกิ จ และวิช าการกั บ
ตา งประเทศ ที่ มี รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศเป นประธาน อย า งตอ เนื่ องและมี
ประสิทธิภาพ
4) หนวยงานหลักที่มีภารกิจในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ของไทยมี 2 หนวยงาน ทําหนาที่ใหความชวยเหลือแตกตางกัน คือ กรมความรวมมือระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ใหความชวยเหลือแบบใหเปลาและความรวมมือทางวิชาการ และ สพพ.
ใหความชวยเหลือในรูปเงินกูผอนปรน แตในบางกรณี สพพ. ก็ใหความชวยเหลือในรูปแบบความรวมมือ
ทางวิชาการดวย โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการสรางสมรรถนะใหแกท รัพยากรมนุษยในโครงการที่
เชื่อมโยงกับโครงการเงินกู ทําใหในบางครั้งจึงเปนการยากที่จะแยกแยะความแตกตาง และบทบาท
ของกรมความรวมมือระหวางประเทศ และ สพพ. ออกจากกันในกระบวนการใหความชวยเหลือ
รวมทั้งการที่คณะกรรมการบริหาร สพพ. ไมมีผูแทนกรมความรวมมือระหวางประเทศ นําไปสูการไม
เปนเอกภาพและความทับซอนในการใหความชวยเหลือ
5) ความรวมมือไตรภาคียัง ดําเนินการไมม ากนัก อยางไรก็ตาม เมื่อพิจ ารณาวากรอบ
ความรวมมือเพื่อการพัฒ นาในอนุภูมิภาคลุม น้ําโขงของแหลง ผูใหที่สําคัญ เนนความเชื่อมโยงทาง
กายภาพ และการเสริม สรางขี ดความสามารถเพื่อส ง เสริม และอํานวยความสะดวกดานการค า
การลงทุน การเกษตร การพัฒนาฝมือแรงงาน สาธารณสุข และการพัฒนาที่ยั่ง ยืน ซึ่งเปนสาขาที่
ประเทศไทยมีความพรอมในเชิงวิชาการและประสบการณในการพัฒนาที่สามารถจะรวมมือกับแหลง
ผูใหเหลานั้นเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จึงเปนโอกาสที่ประเทศไทยจะ
ขยายความรวมมือไตรภาคีกับแหลงผูใหที่สําคัญในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพิ่มมากขึ้น
6) รัฐบาลไทยไดจัดทํารางยุทธศาสตรชาติร ะยะยาว และรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาในบทที่ 3 สามารถสรุปผลการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศโดยเฉพาะการใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกประเทศเพื่อนบาน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ดังนี้
4.1.1 ระดับนโยบาย
1) การดํ าเนิ นงานให ค วามช ว ยเหลื อแก ตา งประเทศตามความตอ งการของ
ประเทศผูรับ (demand driven) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
โดยประเทศไทยยังไมมีการกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการเชื่อมโยงระหวางการ
ใหความชวยเหลือกับผลประโยชนของประเทศในดานอื่น เชน การเพิ่มพูนความรวมมือทางเศรษฐกิจ
2) ไมมีกลไกการประสานงานที่เปนทางการระหวางหนวยงานหลักของประเทศที่
มีภารกิจในการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ คือ กรมความรวมมือระหวางประเทศที่รับผิดชอบ
ความชวยเหลือแบบใหเปลา ความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถ กับสํานักงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. ที่ใหความชวยเหลือ
ดานเงินกูผอนปรน รวมทั้งความชวยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เชื่อมโยงกับโครงการเงินกู
นําไปสูการไมเปนเอกภาพและความทับซอนในการใหความชวยเหลือ
3) ยังไมมีการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ เชน ความตองการการพัฒนาของประเทศผูรับ และผลประโยชนของไทยในการใหความ
รวมมือดานตาง ๆ
ทั้ง นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุนที่มีก ารกําหนดนโยบายการใหความชวยเหลือที่
ตอบสนองตอเปาหมายและสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ มีการแปรนโยบายมาสูการ
ปฏิบัติ และมีองคก รดําเนินงานที่เ ปนเอกภาพ ทําใหก ารใหความชวยเหลือ แกตางประเทศเกิ ด
ประโยชนอยางเต็มที่กับญี่ปุน
4.1.2 ระดับปฏิบัติ
1) ดําเนินงานในลักษณะรายโครงการ/กิจกรรมเปนหลัก ในขั้นการออกแบบหรือ
วางแผนโครงการ ยังไมไดนําวิธีการวางแผนเชิงตรรกกะ (Logical Framework) มาใชอยางจริงจัง
และมุงเนนผลลัพธในระดับผลผลิต (output) มากกวาผลลัพธระยะกลาง (outcome)–ยาว (impact)
2) ความรวมมือดําเนินงานภายใตรูปแบบเดิม ๆ ไมเนนการขยายความรวมมือใน
รูปแบบอื่นเพิ่มเติม
3) ความรวมมือไตรภาคียังมีปริมาณไมมาก
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย ระยะ 5
ป ตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติ โดยกําหนดประเด็นยุท ธศาสตรที่
ตอบสนองตอเปาหมายระยะยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เชน การขยายความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาที่สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส
(ราง น้ํา และอากาศ) ของอนุภูมิภาค (Partnership for Economic Cooperation) การสงเสริมให
ประเทศไทยเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการของอนุภูมิภาคเพื่อขยายบทบาทของไทย และการสงเสริม
ความรวมมือเพื่อแกปญหาวาระโลก คือ การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยสอดแทรก
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางเลือกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
เป น ต น ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ เพื่ อการพั ฒ นาของไทยดั ง กล า ว ควรขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
2) ผลัก ดันใหก ลไกการบริห ารงานความรวมมือเพื่อการพัฒ นาที่มีอยูเดิม คือ
คณะกรรมการนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับ ตางประเทศ ที่มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธาน มีป ลัดกระทรวงตาง ๆ และผูแทนจากหนวยงานหลักของ
ภาคเอกชนเปนกรรมการ ใหส ามารถดําเนินงานอยา งสม่ําเสมอ เพื่อใหเ กิดการบูร ณาการการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย รวมทั้งติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรความรวมมือฯ
3) จัดตั้งกลไกการประสานงานที่เปนทางการระหวางกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ และ สพพ. ซึ่งเปนหนวยงานหลักของประเทศในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
เพื่อบูรณาการการดําเนินงานที่สงเสริมซึ่ง กันและกัน หลีก เลี่ยงความซ้ําซอน และเพิ่มความเปน
เอกภาพ
4) ผลักดันใหมีการบูรณาการงบประมาณในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ เพื่อใชงบประมาณเปนกรอบกําหนดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และยัง
ทําใหสามารถรวบรวมมูลคาการใหความชวยเหลือของไทยแกประเทศตาง ๆ ไดครบถวนมากขึ้นดวย
5) จัดตั้งหรือมอบหมายสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย ใหทําหนาที่เปนหนวยวิจัย
ดานนโยบายและการศึกษาเชิง ลึกรายประเทศสําหรับการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ เพื่อชวยใหสามารถวิเคราะหความตองการในการพัฒนาของประเทศคูรวมมือ และ
ผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การกําหนดทิศทาง การจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือ และกลยุทธการดําเนินงานรายประเทศและ
รายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หนวยวิจัยดังกลาวจะทําหนาที่รวบรวมองคความรูและ
ประสบการณในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ของไทย เพื่อจัดทําเปนเอกสารชุดความรูและตัวแบบ
การพัฒนาที่สามารถนําเสนอและถายทอดใหกับประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) แปรยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยลงสูการ
ปฏิบัติ ที่สามารถตอบสนองทั้งเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของไทยและความตองการพัฒนาประเทศของ
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ประเทศผู รับ โดยการจัดทํ าแผนงานความร วมมื อรายประเทศกับ ประเทศที่มีค วามสําคั ญ ทาง
ยุทธศาสตรตอประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระยะเวลา 3–5 ป
ในลัก ษณะแผนงาน (Program–based Approach) แทนการใหความชวยเหลือรายโครงการ
(project/activity based) เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานที่มุงผลลัพธในระยะกลาง (outcome) คือ
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ พฤติกรรม และนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (impact) คือ
สภาพเงื่อนไข และเพื่อใหมีความไวเ นื้อเชื่อใจซึ่ง กันและกันและไดรับ ประโยชนรวมกัน (mutual
benefit) อยางแทจริง ประเทศไทยและประเทศผูรับจึงตองจัดทําแผนงานรวมกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต
การกําหนดเปาประสงคของแผนงาน การกําหนดตัวชี้วัด การออกแบบโครงการภายใตแผนงานตอง
นําวิธีการออกแบบตามหลักตรรกะ (Project Logical Framework) มาใชอยางจริงจัง โดยอาจ
กําหนดเปนเงื่อนไขที่โครงการจะไดรับการอนุมัติ ทั้งนี้ การจัดทําแผนความรวมมือรายประเทศใน
ลักษณะแผนงาน (Program–based Approach) เปนการบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และยังสามารถบูรณาการงบประมาณในการดําเนินงานไดระดับหนึ่ง
2) พัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรไทยสําหรับปฏิบัติงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ เนื่องจากบุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
บุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัครในสาขาการพัฒนาตาง ๆ เจาหนาที่ประสานงาน
ของหนวยงานดําเนินโครงการ รวมทั้งเจาหนาที่ของกรมความรวมมือระหวางประเทศ ควรไดรับการ
พัฒนาทักษะที่จําเปน เชน การสื่อสารภาษาอัง กฤษ ภาษาของประเทศคูรวมมือ การทํางานขาม
วัฒนธรรม หลักการบริหารความรวมมือที่มุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผนโครงการแบบตรรกะ การบริหาร
วงจรโครงการ (Project Cycle Management) เทคนิคการถายทอดความรู และเทคนิคการเปน
วิทยากรกระบวนการ เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
สูงสุด นอกจากนี้ ยังตองเพิ่มบุคคลากรไทยที่ปฏิบัติงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ใหมีจํานวนที่เ พียงพอสําหรับ การดําเนินงานอยางตอเนื่อง รองรับ การขยายงานความรวมมือใน
อนาคต
3) จั ด ตั้ ง ศู น ย ฝ ก อบรมนานาชาติ ข องไทย โดยที่ ป จ จุ บั น รั ฐ บาลไทยโดย
กรมความรวมมือระหวางประเทศ ดําเนินงานใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการ
ใหทุนศึกษาระยะยาวและทุนฝกอบรมระยะสั้นแกบุคลากรภาครัฐและเอกชนจากประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ ทั่วโลกเกือบ 2,000 คน/ป และมีแนวโนมจะเพิ่ม
สูงขึ้นตามการขยายบทบาทของไทยในอนุภูมิภาค ซึ่งกรมความรวมมือระหวางประเทศตองจัดหาทีพ่ กั
ที่เหมาะสมใหกับผูรับทุน และจัดการเรื่อง logistic เพื่อดูแลความเปนอยู และติดตามผลการเรียน
ตลอดระยะเวลาการศึกษาและฝกอบรม ถือเปนการบริหารจัดการที่มีความสําคัญและตองใชความ
ชํานาญ ดังนั้น การมีศูนยฝกอบรมนานาชาติจะทําใหการบริหารจัดการดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายความรวมมือที่จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังสามารถใชศูนยฝกอบรมดังกลาวเปนศูนยพัฒนา ฝกอบรม และเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร
ของไทยที่ปฏิบัติงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ในทักษะที่จําเปนตาง ๆ ตามขอ (2)
รวมทั้งเปนสถานที่ร วบรวมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศของไทยซึ่งบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถมาศึกษาหาความรูไดตลอดเวลาอีกดวย
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การมีศนู ยฝกอบรมนานาชาติดังกลาวแสดงถึงความพรอมดานสถานที่และความมุงมั่นของไทยในการ
ยกระดับการบริหารจัดการที่เปนระบบ
4) ขยายความรวมมือไตรภาคีกับแหลงผูใหสําคัญในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาความรวมมือที่สําคัญของกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง ประเทศไทยสามารถชักจูงแหลงผูใหใหใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญและความพรอมทาง
วิชาการของไทยซึ่งมีระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ไดรับการยอมรับจากองคกรระหวางประเทศ และทําเลที่ตั้งที่เปนศูนยกลางในอนุภูมิภาค การใชไทย
เป น ฐานในการดํ า เนิ น งานกั บ ประเทศในอนุ ภูมิ ภ าค ทํ า ให ส ามารถออกแบบความร ว มมื อ ได
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มากกวาการนําเขาผูเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีราคาแพง
จากประเทศผูให
5) ขยายรูปแบบความรวมมือไปสูรูปแบบใหมที่ตอบสนองตอความตองการทาง
วิช าการและการพั ฒ นาได ม ากขึ้ น เช น ความรว มมื อด า นการวิ จั ยระหว างสถาบั น การศึ ก ษา/
สถาบันวิจัยในอนุภูมิภาค และความรวมมือในรูปแบบการแบงปนความรู (knowledge sharing) เชน
การนําผูปฏิบัติงานในประเทศผูรับมาประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูเชี่ยวชาญไทยเพื่อหาแนวทาง/วิธีการ
ในการแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (problem solving) แลวใหผูปฏิบัติงานกลับไปดําเนินการในพื้นที่
ของตน โดยประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมที่จําเปนตอการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ เชน การสง
ผูเ ชี่ ยวชาญไปให คํ าแนะนํา ต อเนื่ อ ง การสนั บ สนุ นงบประมาณใหผู ป ฏิ บัติ ง านจั ด ฝก อบรมแก
กลุมเปาหมายในพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณที่จําเปนในการดําเนินงาน ซึ่งรูปแบบ
ความรวมมือนี้ จะสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาในพื้นที่ไดตรงจุดกวาการจัดฝกอบรมทั่วไป
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