องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันทีด่ าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน GIZ ปฏิบตั งิ านในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศเยอรมนีและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก
และองค์กรทีใ่ ห้ทุนอื่นๆ
สานักงานใหญ่ของ GIZ ตัง้ อยู่ทบี่ อนน์และเอชบอร์น GIZ ดาเนินงานอยู่ในประเทศต่างๆ ราว 120 ประเทศทั ่วโลก และมี
พนักงานประมาณ 19,506 คนทั ่วโลก ซึง่ ร้อยละ 70 เป็นคนในประเทศ ในปีพ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมา GIZ ได้รบั เงินสนับสนุนการ
ดาเนินงานกว่า 2.6 พันล้านยูโร (คิดเป็นราว 97 พันล้านบาท)
GIZ ดาเนินงานด้านการพัฒนาในสาขาต่างๆ มากมาย ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน ธรรมาภิบาลและ
ั
ประชาธิปไตย การฟื้ นฟูดา้ นต่างๆ การสร้างสันติภาพและลดปญหาความขั
ดแย้ง ความปลอดภัยด้านอาหาร การสาธารณสุข
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์ทรัพยากร ตลอดจนการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ

60 ปี ความร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนาที่ย ั ่งยืน
ความร่วมมือไทย-เยอรมันเริม่ ขึน้ อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและ
เยอรมนีดา้ นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 60 ปีของความร่วมมือดังกล่าว ได้ครอบคลุมการดาเนินงานหลายร้อย
โครงการในเกือบทุกสาขาด้านการพัฒนา

โครงการของ GIZ ที่มีฐานการดาเนินงานในประเทศไทย
การเกษตรและความ
ปลอดภัยด้ านอาหาร

• โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั ่งยืนแห่งอาเซียน
• โครงการอานวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมภิ าคอาเซียน
• โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผูป้ ระกอบการรายย่อยในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
• โครงการการลดผลกระทบจากการผลิตข้าวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศใน
ประเทศไทย
• โครงการตลาดนาการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย
• โครงการสารสนเทศการสารวจระยะไกลและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
• โครงการข้าวหอมมะลิย ั ่งยืน
• โครงการการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามัน ปาล์มอย่างยั ่งยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

• โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั ่งยืน สาหรับสังคม
เศรษฐกิจ
คาร์บอนต่าในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
• โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในมิตกิ าร
จัดการความเสีย่ ง
• แผนงานความร่วมมือด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ไทย-เยอรมัน
• โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของ
ประเทศในอุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งทาความเย็น
• โครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดาเนินงานของกองทุน Green Climate Fund
ในประเทศไทย

การใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้
พลังงานทดแทน

• โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงานทีย่ ั ่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• โครงการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (กรู๊ดส์)

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การจ้ างงาน

• โครงการความร่วมมือระดับภูมภิ าคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม
ทีม่ งุ่ เน้นความต้องการของตลาดแรงงาน
• โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

สิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

• แผนงานริเริม่ ด้านการจัดการความเสีย่ งภัยพิบตั ขิ องโลก
• โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั ่งยืนในทวีปเอเชีย

การพัฒนาเมืองและ
อุตสาหกรรม

• โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทยี่ ั ่งยืนในภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง
• โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเชีย
• โครงการสนับสนุนการพัฒนามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม
่ คี วามท้าทาย
ของภาคการขนส่ง
• โครงการการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารทีย่ ั ่งยืนในเมืองขนาดกลางในภูมภิ าคอาเซียน

\\

ธรรมาภิบาล

• โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
• โครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทางานให้กบั บุคลากรทางการแพทย์
ในประเทศไทย

แผนกบริ การฝึ กอบรมของ GIZ สานักงานกรุงเทพฯ
 ให้บริการฝึ กอบรมสาหรับพนักงาน GIZ รวมทัง้ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนทั ่วทัง้ ภูมภ
ิ าคเอเชีย
 หลักสูตรอบรมกว่า 50 หลักสูตร ด้านการให้คาปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการสือ
่ สาร ความเป็นผูน้ า และ
ความสามารถทางด้านเทคนิคอีน่ ๆ
ข้อมูลเพิม่ เติม: www.training.thai-german-cooperation.info
แหล่งเงินทุน:
 BMZ: กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 BMU: กระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 EU: สหภาพยุโรป
 TH: รัฐบาลไทย
 PPP: พันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน
 Green Climate Fund (GCF): GCF Readiness support กองทุนภูมอิ ากาศสีเขียว
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ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2661 9273 โทรสาร: +66 2661 9273 ต่อ 156
อีเมล: giz-thailand@giz.de
เว็บไซต์: www.giz.de/thailand
www.thai-german-cooperation.info
www.facebook.com/gizthailand

