
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหนา้ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (1)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจ
เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ หรือองค์กรใดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมถึงการขยายบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความรว่มมือเพื่อการพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศ และการบูรณาการการให้
ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสง่เสริม และพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั้งในระดับประเทศและ
ประชาชน โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้
1)  เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งแผนรายประเทศและแผนรายสาขา ตลอดจนบูรณาการความรว่มมอืในภาพรวมของ
ประเทศ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
2) ด าเนินการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล
3) ร่วมมือกับนานาประเทศในการขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบทวิภาค ีไตรภาคี และพหุภาคี ท้ังกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
4) บริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในการรับ การให้ และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และวิจัยกับต่างประเทศ
5) บูรณาการการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมและจัดท าข้อมูลการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย
6)  บริหารงานพัสดุตามโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ อ านวยความสะดวกด้านสิทธิพิเศษและพิธีการศุลกากรหรือพิธีการอื่นท่ีเกีย่วข้อง ควบคุมและตรวจสอบ
การใช้พัสดุ รวมถึงบริหารงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งเงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและความตกลง หรือข้อตกลงโครงการ  
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรอืตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย

และให้แบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

กองความร่วมมือ
ด้านทุน

กองความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

ส านักงานเลขานุการกรม กองส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565



ส านักงานเลขานุการกรม

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป งานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการของกรม
2) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากร พัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของกรม
3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
4) ด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านสิทธิพิเศษและพิธีการศุลกากรหรอืพิธีการอืน่ท่ี

เกี่ยวข้องในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้เป็นไปตามความตกลงหรือ
ข้อตกลงโครงการ

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณเพื่อด าเนนิกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ เพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งเงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศต่าง ๆ ตาม
ความตกลง หรือข้อตกลงโครงการ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6) ด าเนินการเกี่ยวกับการจดัหาพัสดุและจัดจ้างส าหรบัโครงการความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการใช้พัสดุในโครงการความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศให้เป็นไปตามความตกลงหรือข้อตกลงโครงการ

7) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรของประเทศไทยเพื่อให้ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครส าหรบัโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

8) ด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามแนวทางการปฏิบัติร่วมกับ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการประสานงานรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีอธิบดีมอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าและบริหารแผนความรว่มมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง

ประเทศของประเทศไทยอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ด้านการรับ การให้ และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
วิจัยกับต่างประเทศ

2) บริหารการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และวิจัย 
ทั้งการรับ การให้และการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทย หรือทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ

3) ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัคร เพื่อ
ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ

4) ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายระหว่างสถาบันการศกึษา สถาบันวิชาการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยกับต่างประเทศผ่านความรว่มมือด้านทนุ

5) จัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมลูด้านทุนและเครือข่ายผู้รบัทุนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท่ีอธิบดีมอบหมาย

กองความร่วมมือด้านทุน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหนา้ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (2)

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565



กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการและกจิกรรมความรว่มมือเพื่อ

การพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย ภายใต้กรอบ
ทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี และกรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาค และภูมิภาคต่าง ๆ ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของประเทศคู่รว่มมือ รวมทั้งด าเนินงานใน
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนผ่านการบริหารและ
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมความรว่มมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

2) ก ากับดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามพระราชด าริ

3) ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานของประเทศไทย
กับต่างประเทศผ่านโครงการความรว่มมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีอธิบดีมอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนบูรณาการความรว่มมือในภาพรวมของประเทศในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
2) ศึกษา ประมวล วิเคราะห์สถานการณแ์ละแนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายของรัฐบาลด้านความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งหน่วยงานภายในประเทศ หน่วยงาน
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และประเทศคู่ร่วมมือในการวางแผนและขบัเคลื่อนความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งรายประเทศและรายสาขา
4) อ านวยการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) จัดท าและบริหารจัดการขอ้มูลด้านความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย 
รวมทั้งบรวม ประมวลผล และจัดท ารายงานภาพรวมความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทย
6) ส่งเสริมและขยายบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทยรปูแบบ
ใหม่ เพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการสรา้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีอธิบดี
มอบหมาย

กองส่งเสริมและประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหนา้ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (3)


