อํานาจและหนาที่ (ตามโครงสรางใหม)

อธิบดี 1
รองอธิบดี 1

สํานักงานเลขานุการกรม
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เลขานุการกรม (อต.) 1

1.กลุม งานอํานวยการและบริหารงานทัว่ ไป 11

1) ดําเนินงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานชวย
อํานวยการ งานบุคลากร อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
ของกรม และงานเลขานุการของกรม
2) ดูแลและบริหารงานงบประมาณของสํานักงานและ
งบประมาณภายใตโครงการฯ รวมทั้งเงินรับความชวย
เหลือจากตางประเทศ

2. ฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ 5

1) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา ฯ

3.กลุม งานอํานวยสิทธิพเิ ศษและพัสดุโครงการ 8
1) อํานวยความสะดวกดานสิทธิพิเศษและพิธีการ
ศุลกากร หรือพิธีการอื่นที่เกี่ยวของในโครงการความ
รวมมือฯ
2) จัดหาพัสดุและจัดจาง ควบคุมและตรวจสอบการ
ใชพัสดุในโครงการความรวมมือฯ และพัสดุสํานักงาน
3) ดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติในการประสานงานรับความชวย
เหลือจากตางประเทศ

4.กลุมงานอาสาสมัครเพื่อนไทย 5

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศไทย เพื่อให
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครสําหรับ
โครงการความรวมมือฯ

รองอธิบดี 1
กองความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ
ผูอํานวยการกอง (อต.) 1
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1. กลุมงานสาขาดานเศรษฐกิจ 9

1) ดําเนินโครงการและกิจกรรมความรวมมือฯ ภายใต
กรอบทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี กรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ ในสาขาการเกษตร
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม
การคา การลงทุน การทองเทีย่ ว และการพัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงาน
2) สงเสริมการสรางเครือขายระหวางหนวยงานของ
ประเทศไทยกับตางประเทศผานโครงการความรวมมือฯ

2. กลุมงานสาขาดานพัฒนาสังคม 9

1) ดําเนินการโครงการและกิจกรรมความรวมมือฯ
ภายใตกรอบทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี กรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ ในสาขา
สาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาสังคม
2) สงเสริมการสรางเครือขายระหวางหนวยงานของ
ประเทศไทยกับตางประเทศผานโครงการความรวมมือฯ

3. กลุมงานโครงการตามพระราชดําริ 5

กํากับดูแลและดําเนินการเกีย่ วกับโครงการพระราชทาน
ความชวยเหลือแกตางประเทศตามพระราชดําริ

4. กลุม งานเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในตางประเทศ 5
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร
ในตางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตกรอบ
ทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี

กองสงเสริมและประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศ
ผูอํานวยการกอง (อต.) 1

15

1. กลุม งานวางแผนความรวมมือและประเมินผล
ความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศ 5

1) เสนอแนะการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และจัด
ทําแผนความรวมมือฯ บูรณาการและขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนความ
รวมมือฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
2) ศึกษา ประมวล วิเคราะหสถานการณและแนวโนม
ความรวมมือฯ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาลฯ
3) อํานวยการประชุมของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของกับ
งานนโยบาย ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการกับตางประเทศ และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวของ
4) จัดทําและบริหารจัดการขอมูล (ODA) ดานความรวม
มือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของประเทศไทย

2.กลุม งานหุน สวนความรวมมือเพือ่ การพัฒนา 9

1) สงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ องคการระหวางประเทศ และประเทศคูรวม
มือในการวางแผนและขับเคลื่อนความรวมมือฯ ราย
ประเทศและรายสาขา และขยายความรวมมือแบบหุน
สวนเพื่อการพัฒนาในกรอบทวิภาคี ไตรภาคี และ
พหุภาคี
2) สงเสริมและขยายบทบาทความรวมมือฯ รูปแบบ
ใหม เพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนการสรางหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

กรมความรวมมือระหวางประเทศ
ขาราชการ 94 อัตรา

กองความรวมมือดานทุน

17

ผูอํานวยการกอง (อต.) 1

1.กลุมงานบริหารทุนศึกษา 5

1) จัดทําและบริหารแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง
ประเทศของประเทศไทยดานการให และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา
2) บริหารการดําเนินงานการให หุนสวน และการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ ดาน
ทุนการศึกษา ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการฯ
3) สงเสริมการสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และหนวย
งานตาง ๆ ของประเทศไทยกับตางประเทศผานความรวมมือดานทุน
4) จัดทําและเผยแพรฐานขอมูลดานทุนและเครือขายผูรับทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

2.กลุมงานบริหารทุนฝกอบรม 6

1) จัดทําและบริหารแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง
ประเทศของประเทศไทยดานการให หุน สวน และการแลกเปลีย่ นทุนฝกอบรม ดูงาน
2) บริหารการดําเนินงานการให หุนสวน และการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ
ดานทุนฝกอบรม ดูงาน ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการฯ
3) สงเสริมการสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และ
หนวยงานตาง ๆ ของประเทศไทยกับตางประเทศผานความรวมมือดานทุน
4) จัดทําและเผยแพรฐานขอมูลดานทุนและเครือขายผูร บั ทุนทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ

3.กลุมงานบริหารทุนรับจากตางประเทศ ความรวมมืองานวิจัย
และอาสาสมัครตางประเทศ 5

1) บริหารแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศของ
ประเทศไทยดานการรับ หุนสวน และแลกเปลี่ยน ทุนศึกษา การฝกอบรม ดูงาน
และดานการวิจัยกับตางประเทศ
2) บริหารการดําเนินงานการรับ และการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ ดานทุน
ศึกษา การฝกอบรม ดูงาน และการวิจัย ใหเปนไปตามทิศทางการพัฒนาและ
นโยบายของประเทศ
3) บริหารงานความรวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศ
4) ดําเนินงานการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัครตาง
ประเทศ เพื่อความรวมมือดานวิชาการระหวางประเทศ
5) สงเสริมการสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และหนวย
งานตาง ๆ ของประเทศไทยกับตางประเทศผานความรวมมือดานทุน
(ทุนวิจัย/โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกตางประเทศตามพระราชดําริ)
6) จัดทําและเผยแพรฐานขอมูลอาสาสมัครตางประเทศ

