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ความร�วมมือไทย-เยอรมัน เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู � ให �ท ุนสนับสนุนหลักของ GIZ ประเทศไทย 

GIZ ประจำประเทศไทย

เราทำงานอย�างไร

นับต้ังแต�ความร�วมมือระหว�างไทย – เยอรมันเร��มต�นข�้น ส�งผลให�ป�จจ�บัน GIZ มีการดําเนินโครงการกว�า 300 โครงการ เพ�่อสนับสนุน 
ประเทศไทยในการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาอย�างย่ังยืน ด�วยการที่ประเทศไทยก�าวเข�าสู�การเป�นประเทศอ�ตสาหกรรมใหม�อย�างรวดเร็ว 
ความร�วมมือด�านการพัฒนาการอาชีวศึกษา การพัฒนาชนบทและการเกษตร จ�งขยายไปสู�การปกป�องสิ�งแวดล�อมและสภาพภูมิอากาศ 
วันนี้ประเด็นเร�่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบูรณาการหลากหลายสาขาเพ�่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจ ถือเป�นตัวขับเคลื่อน

การดําเนินงานหลักของ GIZ ในประเทศไทย

เรากระชับความสัมพันธ�อย�างใกล�ชิดกับ
กระทรวง สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

ต�างๆ ในประเทศไทย

โครงการต�างๆ ของเรา ได�รับการเห็นชอบ 
ร �วมกันระหว �างรัฐบาลไทยและเยอรมนี 
ตามกรอบความตกลงไทย – เยอรมันด�าน

ความร�วมมือเพ�่อการพัฒนา

ทีมผู�เชี่ยวชาญชาวไทยและต�างประเทศของ
เราทํางานอย�างใกล�ชิดกับพันธมิตรที่ได�รับ
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ผ�านการ

ฝ�กอบรมและการประชุมต�างๆ

สิ�งที่ทำให�เราแตกต�างอย�างโดดเด�น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป�นรากฐานที่สําคัญของความร�วมมือ
ไทย - เยอรมัน GIZ ประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลไทยในการพัฒนานโยบาย
ด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ�่อบรรเทาและปรับตัวต�อสภาพภูมิ
อากาศ รวมทั้งสนับสนุนพันธมิตรในการดําเนินมาตรการที่เป�นรูปธรรม

ให�สอดคล�องกับการดําเนินงานตามความตกลงปาร�ส

GIZ ประเทศไทย ได�รับการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในด�าน
อาหารและการเกษตร ด�านสาธารณสุข ด�านการขนส�งและสาขาอื่นๆ 
เพ�่อเสร�มความแข็งแกร�งของพันธมิตรและสร�างโครงสร�างการพัฒนา

ที่ยั่งยืนร�วมกัน

แผนกบร�การฝ�กอบรมของ GIZ สํานักงานกรุงเทพฯ (AIZ) เป�นศูนย�ความ 
เป�นเลิศระดับภูมิภาคเพ�่อการเร�ยนรู� ซึ่งนําเสนอการฝ�กอบรมที่มีคุณภาพ 
และหลักสูตรการสัมมนาด�านการให�คําปร�กษา การพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะการสื่อสาร ความเป�นผู �นํา การบร�หารจัดการและความสามารถ 
ด�านเทคนิคอ่ืนๆ แผนกบร�การฝ�กอบรม AIZ ทํางานร�วมกับผู�ฝ�กสอนทั้งใน 
และต�างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและปรับรูปแบบการฝ�กอบรมตาม

ความต�องการของลูกค�า

ป�จจ�บัน2499

“เราทำงานเพ�่อสรรค�สร�างอนาคตที่ยั่งยืนทั่วโลก”

เป�นผู�ให�บร�การด�านความร�วมมือระหว�างประเทศเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป�นองค�กรของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
ปฏิบัติงานใน 120 ประเทศและมีพนักงานประมาณ 20,000 คนทั่วโลก 
ดําเนินงานด�านการพัฒนาในสาขาต�างๆ เพ�่อหาแนวทางการแก�ไขป�ญหาเชิงนวัตกรรม
บร�หารจัดการความเปลี่ยนแปลง แบ�งป�นองค�ความรู��และพัฒนาว�ธีแก�ป�ญหาเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก

องค�กรความร�วมมือระหว�างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ความร�วมมือในระยะ
แรกมุ�งเน�นด�านการศึกษา
การพัฒนาการเกษตรและ

ความร��วมมือทาง
เศรษฐกิจ

ต�อมาขยาย
ความร�วมมือไปด�าน

การพัฒนาอ�ตสาหกรรม
และการปกป�อง

สิ�งแวดล�อม 

การดําเนินงาน
มุ�งเน�นในเร�่องการรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การผลักดันเรื่อง
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความร�วมมือกับ
ภาคเอกชน

การเป�นศูนย�กลาง
การอบรมระดับ

ภูมิภาค

GIZ



สาขาการดำเนินงานของ GIZ ประเทศไทย 

GIZ ร�วมสนับสนุนการดำเนินงานเพ�่อบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เง�นทุนสนับสนุนโครงการตั้งแต�ป� พ.ศ.2552 
ถูกดําเนินการในโครงการทั้งระดับทว�ภาคีในประเทศไทย ระดับภูมิภาคจากประเทศไทย 

และจากความร�วมมือระดับไตรภาคีไทย – เยอรมัน

ข�อมูล
และ

ตัวเลข 135 ล�านยูโร 

171 ล�านยูโร 

การคมนาคมขนส�ง 
• การพัฒนาระบบขนส�งที่ยั่งยืน
• การพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะ
• การพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส�งสินค�าและโลจ�สติกส�
• การสนับสนุนนโยบายการประหยัดเชื้อเพลิง

การพัฒนาเมืองและอ�ตสาหกรรม 
• การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานที่เป�นนวัตกรรม สําหรับการจัดการขยะและนํ้า
• การระดมเง�นทุน
• การพัฒนาอ�ตสาหกรรมเคร�่องปรับอากาศและทําความเย็น
    ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 
• การแนะนําตลาดที่ส�งเสร�มเทคโนโลยีด�านการปกป�องสภาพภูมิอากาศ

พลังงาน
• การจัดทํานโยบายพลังงานทดแทน
• การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม�
• การพัฒนาระบบซอฟต�แวร�และโซลูชั่น
• การวางแผนด�านพลังงาน

นโยบายด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• การสนับสนุนการพัฒนานโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การดําเนินงานตามเป�าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับท�องถิ�น
• การสนับสนุนการเตร�ยมพร�อมในการดําเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเข�ยว
• การทําระบบตรวจสอบและติดตามผล

การเกษตรและความปลอดภัยด�านอาหาร 
• การทําการเกษตรอย�างยั่งยืน
• การค�าขายสินค�าทางการเกษตร
• การผลิตข�าวที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม ปล�อยมลพ�ษตํ่า
• การประกันภัยพ�ชผล

ความร�วมมือแบบไตรภาคี
• การดําเนินโครงการร�วมกับกรมความร�วมมือระหว�างประเทศ
    ในประเทศเพ�่อนบ�าน
• การพัฒนาข�ดความสามารถสําหรับหน�วยงานไทยที่เข�าร�วม

ธรรมาภิบาล
• การสนับสนุนการสนทนาระหว�างประเทศเพ�่อแลกเปลี่ยน
    ด�านนโยบายยาเสพติด
• การส�งเสร�มความร�วมมือแบบทว�ภาคีกับประเทศต�างๆ ในเอเชีย
    แอฟร�กาและลาตินอเมร�กา

การฝ�กอบรมด�านการอาชีวศึกษา
• การอบรมทางเทคนิคสําหรับบุคลากรทางการแพทย�
• การมุ�งเน�นเร�่องคุณภาพและตลาดแรงงานด�านเทคนิคและ
   การอาชีวศึกษา (ระดับอาเซียน)
• การพัฒนาแรงงานในอนาคต

น้ำ
• การจัดการความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ
• การจัดการมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ
• การจัดการนํ้าในพ�้นที่ลุ�มนํ้า
• การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ

การบร�หารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ 
• การจัดทํากลยุทธ�บรรเทาผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ�งแวดล�อม
• การจัดการขยะชุมชน
• การประเมินเศรษฐกิจหมุนเว�ยนและวงจรชีว�ตของทรัพยากรธรรมชาติ
• การบูรณาการความร�วมมือในเร�่องข�อกําหนดด�านฉลากสิ�งแวดล�อมและ
    การจัดซื้อจัดจ�างที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

สาํหรบักิจกรรมโครงการทีเ่ก่ียวข�องกับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและได�รับทุนจากกระทรวงสิ�งแวดล�อม คุ �มครอง
ธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ�สาธารณ
รัฐเยอรมนี (BMU) กระทรวงเพ�่อความร�วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) สหภาพ
ยุโรป (EU) กองทุนภูมิอากาศสีเข�ยว (GCF) และกองทุน 

NAMA Facility

เง�นทุนสนับสนุนจํานวน



องค�กรความร�วมมือระหว�างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจําประเทศไทย
193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟ�ศคอมเพลกซ� (ชั้น 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท� +66 2 661 9273
โทรสาร   +66 2 661 9273 ต�อ 156
อีเมล      giz-thailand@giz.de
เว็บไซต�   www.giz.de/thailand     
               www.thai-german-cooperation.info     
               www.facebook.com/gizthailand

สํานักงานที่จดทะเบียน
บอนน�และเอชบอร�น
ประเทศเยอรมนี

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 53113 บอนน� ประเทศเยอรมนี
โทรศัพท�  +49 228 44 60-0 
โทรสาร    +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 65760 เอชบอร�น ประเทศเยอรมนี
โทรศัพท�  +49 61 96 79-0 
โทรสาร    +49 61 96 79-11 15 
อีเมล       info@giz.de 
เว็บไซต�    www.giz.de


