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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมอาเซียนมีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในฐานะสํานักเลขาธิการ
อาเซียนแห่งชาติ  เพื่อดําเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สําเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุดยอด
และเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน  ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ  ตลอดจนเพิ่มอํานาจต่อรองของ
ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินงานในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ  เพื่อเป็นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ  
เป็นหน่วยงานระดับชาติซ่ึงเก็บรักษาข้อสนเทศในเรื่องทั้งปวงเก่ียวกับอาเซียน  เป็นผู้ประสานงาน
ระดับชาติเก่ียวกับการอนุวัติการข้อตัดสินใจของอาเซียน  เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการ
ระดับชาติของการประชุมอาเซียน  ส่งเสริมอัตลักษณ์และความสํานึกเก่ียวกับอาเซียนในระดับชาติ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียน  และดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ  ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้
กรอบความร่วมมือของอาเซียน 
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(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน 
(๓) กองการเมืองและความม่ันคง 
(๔) กองเศรษฐกิจ 
(๕) กองสังคมและวัฒนธรรม 
(๖) กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ 
ข้อ ๔ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดูแลด้านงบประมาณ  บุคลากร  และพัสดุ  ให้เป็นไปตามนโยบาย 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารและงบประมาณของสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ   

และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนที่เก่ียวข้อง 
(๕) ดําเนินการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิธีการและอํานวยการสําหรับการประชุม

ในกรอบอาเซียน 
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกองใดในกรมอาเซียน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดยุทธศาสตร์  นโยบายและภาพรวมกรอบความร่วมมือ 

ในอาเซียน  โดยมีการประสานแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน  การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส  ๓  เสาหลัก  การประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจําอาเซียน  
และการประชุมอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๓) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน   
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
(๕) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
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(๖) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(๗) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ

ข้อตกลงของอาเซียน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ กองการเมืองและความม่ันคง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  และ 

การปฏิบัติตามอนุสัญญา  ความตกลง  และแผนปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาค 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาค

เอเชีย - แปซิฟิก  และเรื่องอ่ืน ๆ  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงในภูมิภาค 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  การประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมือง

และความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก  การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียน  และการประชุมของคณะกรรมาธิการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รวมทั้งการประชุมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการรับสมาชิกใหม่ของอาเซียน 
(๕) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับประชาคมการเมืองและ

ความม่ันคงอาเซียน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองเศรษฐกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ

ติดตามผลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  การเงิน  การคลัง  การค้า  การบริการ  การลงทุน  อุตสาหกรรม  
การคมนาคม  การขนส่ง  การท่องเที่ยว  การเกษตร  พลังงาน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และด้านอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  ตลอดจนการกําหนดทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ  และการเสริมสร้างแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการร่วมพัฒนาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน   
และแผนงานด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

(๓) ดําเนินการและผลักดันเรื่องการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างภูมิภาคอาเซียน
กับภายนอก  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  กายภาพ  สถาบันองค์การ  และประชาชน 

(๔) ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้องกับงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๘ กองสังคมและวัฒนธรรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการส่งเสริมประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน  ได้แก่  ความร่วมมือด้านแรงงาน  สตรี  เยาวชน  สาธารณสุข  ยาเสพติด  โรคเอดส์  
การจัดการภัยพิบัติ  สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม  การพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน  
โครงข่ายรองรับทางสังคม  และรางวัลอาเซียน  รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับความร่วมมือด้านการศึกษา  เครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน  วัฒนธรรมและสนเทศ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
และมูลนิธิอาเซียน  รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อม 
(๔) ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการอาเซียน

ว่าด้วยวัฒนธรรมและการสนเทศ  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา

และองค์กรระหว่างประเทศ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานความสัมพันธ์และกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา

และองค์กรระหว่างประเทศ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ

คู่เจรจาในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานความสัมพันธ์และกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศ 

คู่เจรจาในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชยักุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


