
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการกรมความรว่มมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย  
ยุทธศาสตร์  และการบริหารความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ   
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ  องค์การเอกชนระหว่างประเทศ  นิติบุคคลต่างประเทศ  หรือองค์กรใด 
ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ  รวมถึงการขยายบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วน 
ทางยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศ  และการบูรณาการการให้ความร่วมมอื 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม 
และพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั้งในระดับประเทศและประชาชน  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ   
ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และจัดท าแผนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ทั้งแผนรายประเทศและแผนรายสาขา  ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในภาพรวมของประเทศ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์   รวมทั้งติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(๒) ด าเนินการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศภายใต้กรอบเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล 

(๓) ร่วมมือกับนานาประเทศในการขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในกรอบ 
ทวิภาคี  ไตรภาคี  และพหุภาคี  ทั้งกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔



(๔) บริหารงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการรับ   การให้  และ 
การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  และวิจัยกับต่างประเทศ   

(๕) บูรณาการการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย  รวมทั้ง
รวบรวมและจัดท าข้อมูลการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย   

(๖) บริหารงานพัสดุตามโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  อ านวยความสะดวก 
ด้านสิทธิพิเศษและพิธีการศุลกากรหรือพิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง   ควบคุมและตรวจสอบการใช้พัสดุ    
รวมถึงบริหารงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ   
รวมทั้งเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและความตกลง 
หรือข้อตกลงโครงการ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองความร่วมมือด้านทุน 
(๓) กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(๔) กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ข้อ ๓ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม   

และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าที่และอ านาจดังกล่าว 
ให้รวมถึง 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอ านวยการ  และ 
งานเลขานุการของกรม 

(๒) ดูแลด้านงบประมาณ  บุคลากร  พัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของกรม 
(๓) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านสิทธิพิเศษและพิธีการศุลกากรหรือพิธีการอื่น 

ที่เกี่ยวข้องในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้เป็นไปตามความตกลงหรือข้อตกลง 
โครงการ 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  รวมทั้งเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เป็นไป 
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศต่าง ๆ   ตามความตกลง 
หรือข้อตกลงโครงการ  มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุและจัดจ้างส าหรับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการใช้พัสดุในโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามความตกลงหรือข้อตกลงโครงการ 

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศไทยเพ่ือให้ปฏิบัติงาน  
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครส าหรับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ   

(๘) ด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการประสานงานรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ   

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

ขอ้ ๔ กองความร่วมมือด้านทุน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าและบริหารแผนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 

ของประเทศไทยอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการรับ  การให้  และการแลกเปลี่ยน 
ทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  และวิจัยกับต่างประเทศ   

(๒) บริหารการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  และวิจัย  ทั้งการรับ  การให้  
และการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการด้านความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  แผนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
ของประเทศไทย  หรือทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ 

(๓) ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  และอาสาสมัคร  เพ่ือความร่วมมือ
ด้านวิชาการระหว่างประเทศ   

(๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา  สถาบันวิชาการ  และหน่วยงานต่าง ๆ  
ของประเทศไทยกับต่างประเทศผ่านความร่วมมือด้านทุน 

(๕) จัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านทุนและเครือข่ายผู้รับทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่อธิบด ี

มอบหมาย 
ข้อ ๕ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  

ของประเทศไทย  ภายใต้กรอบทวิภาคี  ไตรภาคี  พหุภาคี  และกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคต่าง  ๆ  ในการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศคู่ร่วมมือ   รวมทั้ง
ด าเนินงานในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนผ่านการบริหารและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
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(๒) ก ากับดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
ตามพระราชด าริ   

(๓) ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยระหว่างหนว่ยงานของประเทศไทยกับตา่งประเทศผ่านโครงการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

ข้อ ๖ กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และจัดท าแผนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหว่างประเทศ  ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในภาพรวมของประเทศในการขั บเคลื่อน 
การด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(๒) ศึกษา  ประมวล  วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ  เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายของรัฐบาลด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(๓) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในประเทศ  
หน่วยงานต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  และประเทศคู่ร่วมมือในการวางแผนและขับเคลื่อน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  ทั้งรายประเทศและรายสาขา 

(๔) อ านวยการประชุมของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย   ยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ  และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) จัดท าและบริหารจัดการข้อมูลด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ของประเทศไทย  รวมทั้งรวบรวม  ประมวลผล  และจัดท ารายงานภาพรวมความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ของประเทศไทย 

(๖) ส่งเสริมและขยายบทบาทความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย 
รูปแบบใหม่   เ พ่ือให้ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการสร้างหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่อธิบด ี
มอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  4  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ดอน  ปรมตัถว์ินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ได้มีการยกฐานะส านักงานความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ   
กระทรวงการต่างประเทศ  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  เพ่ือให้การด าเนินงานความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศสามารถปฏิบัติ ได้อย่างมีปร ะสิทธิภาพและมีความคล่องตัว   สมควร 
แบ่งส่วนราชการภายในกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  และก าหนดหน้าที่ 
และอ านาจของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔


