
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหนา้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (1)

กรมอาเซียน

กองยุทธศาสตร์และ
ความร่วมมืออาเซียน 

กองการเมืองและ
ความม่ันคง 

ส านักงาน
เลขานุการกรม

กองเศรษฐกิจ กองความสัมพันธ์
กับคู่เจรจาและ
องค์กรระหว่าง

ประเทศ 
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมอาเซียนมีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานและการส่งเสรมิความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซยีนในฐานะส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อด าเนินงานความร่วมมือของ
อาเซียนให้ส าเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุดยอด และเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแขง็และ
ขีดความสามารถในการแขง่ขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอ านาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความรว่มมือระหว่างประเทศ 
โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) ด าเนินงานในฐานะส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อเป็นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติเป็นหน่วยงานระดับชาติซึ่งเก็บรกัษาขอ้สนเทศในเรื่องทั้งปวง
เกี่ยวกับอาเซียน เป็นผู้ประสานงานระดบัชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการข้อตดัสินใจของอาเซียน เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการเตรยีมการระดบัชาติของการ
ประชุมอาเซียน ส่งเสริมอัลักษณ์และความส านึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดบัชาติส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซยีน และด าเนินการในเรื่องอ่ืน   
ที่เกี่ยวข้อง
2) ด าเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่จรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

และให้แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ดังต่อไปนี้ 

กองสังคมและ
วัฒนธรรม



กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนส านักงานเลขานุการกรม

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม
3) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารและงบประมาณของส านักเลขาธิการอาเซียน

แห่งชาติและการประชุมคณะกรรมการอาเซยีนที่เกี่ยวข้อง
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเสรมิสรา้งความตระหนักรูเ้กี่ยวกับอาเซียนและ

ประชาคมอาเซียน
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดา้นพิธีการและอ านวยการ

ส าหรับการประชุมในกรอบอาเซยีน
7) ด าเนินการอื่นใดท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกองใดในกรมอาเซียน
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดยทุธศาสตร ์นโยบายและภาพรวมกรอบความ

ร่วมมือในอาเซียนโดยมีการประสานแผนยทุธศาสตรก์ับหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบาย

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซยีน การประชุมคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน การประชุมระหว่างเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ๓ เสาหลัก 
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน และ การประชุมอื่น   ที่เกี่ยวข้อง

3) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุง
จาการ์ตา

4) ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอาเซยีนแห่งชาติ
5) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรงุกฎหมายให้

สอดคล้องกับข้อตกลงของอาเซียน
6) ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
7) ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย

กรมอาเซียน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหนา้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2)
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กองเศรษฐกิจกองการเมืองและความม่ันคง

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทาง

การด าเนินงาน และติดตามผลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
การค้า การบริการ การลงทุน อุตสาหกรรม การคมนาคม การขนส่ง การ
ท่องเที่ยว การเกษตร พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านอื่น   ที่
เกี่ยวข้อง ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการก าหนดทิศทาง
การด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง   และการเสริมสรา้งแนวทาง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการรว่มพัฒนาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกจิตามแผนแมบ่ทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและแผนงานด้านอ่ืน   ที่เกี่ยวข้อง

3) ด าเนินการและผลักดันเรื่องการเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียนและระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียนกับภายนอก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สถาบันองค์การ 
และประชาชน 

4) ปฏิบัติงานด้านอื่น   ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย

กรมอาเซียน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหนา้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (3)

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

และการปฏิบัติตามอนุสญัญาความตกลงและแผนปฏิบัติการที่เกีย่วข้องกับ
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมความมัน่คงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีง
ใต้และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเรื่องอื่น   ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ในภูมิภาค

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียน การประชุม
อาเซียนว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และ
การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการประชุมอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

4) ด าเนินการเกี่ยวกับการรบัสมาชิกใหม่ของอาเซียน
5) ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย
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กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศกองสังคมและวัฒนธรรม

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน

กับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานความสัมพันธ์กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ

ประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียนกับ

ประเทศคู่เจรจาในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานความสัมพันธ์กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ

ประเทศคู่เจรจาในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย

กรมอาเซียน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหนา้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (4)

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริม

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่ ความร่วมมือด้าน
แรงงาน  สตรี เยาวชน สาธารณสุข ยาเสพติด โรคเอดส์ การจัดการภัย
พิบัติ สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม  การพัฒนาชนบทและ
การขจัดความยากจน โครงข่ายรองรับทางสังคม และรางวัลอาเซียน 
รวมทั้งด้านอื่น   ที่เกี่ยวข้อง

2) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน
การศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  วัฒนธรรมและสนเทศ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การพัฒนาข้าราชการพลเรอืน และมูลนิธิ
อาเซียน รวมทั้งด้านอื่น   ที่เกี่ยวข้อง

3) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม

4) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการอาเซยีนว่าด้วยวัฒนธรรมและการสนทศ และอื่น   ที่
เกี่ยวข้อง

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมอาเซยีน-ประเทศไทย
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย
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