


สารบัญ 
หน้า 

 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 ๑.๑ ความส าคัญของการจัดท าคู่มือ             ๒ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์               ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตการให้บริการ              ๓ 
 ๑.๔ ค าจ ากัดความ               ๔ 
 ๑.๕ หน้าที่/ความรับผิดชอบ              ๔ 
  ๑.๕.๑ ศึกษา ค้นคว้า ประสานงาน รวบรวมและให้บริการข้อมูล 
   ของประเทศสมาชิกอาเซียน            ๔ 
  ๑.๕.๒ ประสานงานและให้บริการเรื่องการรับรองบุคคลส าคัญ 
   จากประเทศสมาชิกอาเซียน            ๕ 
  ๑.๕.๓ ประสานงานและให้บริการเรื่องการเดินทางไปเยือน 

ประเทศสมาชิกอาเซียน             ๕ 
๑.๖ การให้บริการของศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน          ๖ 
๑.๗ ค าอธิบายสัญลักษณ์              ๗ 

 
ส่วนที่ ๒ แผนผังการให้บริการศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนของ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา              ๘ 
 ๒.๑ แผนผังการให้บริการศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนของส านักงาน 
 เลขาธิการวุฒิสภา (Work flow)              ๙ 
 ๒.๒ แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน        ๑๐ 
  ๒.๒.๑ บริการศึกษา ค้นคว้า ประสานงาน รวบรวมและให้บริการ 
  ข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน           ๑๐ 

ก. การปฏิบัติงานด้านบริการศึกษา ค้นคว้า ประสานงาน 
รวบรวมและให้บริการข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน       ๑๑ 

ข. การปฏิบัติงานด้านการประสานงานและให้บริการ เรื่องการรับรอง 
บุคคลส าคัญจากประเทศสมาชิกอาเซียน         ๑๔ 

ค. การปฏิบัติงานด้านประสานงานและให้บริการเรื่องการเดินทาง 
ไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน            ๑๖ 
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ส่วนที่ ๑              
บทน ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคู่มือ 
   ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่สนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 
ตำมพันธกิจที่ก ำหนดไว้ คือ กำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์
สำธำรณะของชำติ และเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่กำรด ำเนินงำนด้ำนนิติบัญญัติแก่
สำธำรณชน โดยมีเป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรที่องค์กรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สำธำรณะและเป็นหนึ่งในสถำบันหลักในกำรพัฒนำงำนด้ำนนิติบัญญัติของชำติ 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียนของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ มีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและรวบรวมภำรกิจด้ำนอำเซียนของ
ส ำนักงำนฯ ให้มีควำมเป็นเอกภำพในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ ศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียนของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี ้
  ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวม และติดตำมควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทั้งใน
ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมำชิกอำเซียน และประเทศสมำชิกอำเซียนกับควำมร่วมมือ
นอกภูมิภำค 
  ๒. ศึกษำ แนวคิด และกำรพัฒนำระบบรัฐสภำของประเทศสมำชิกอำเซียน โดยมีกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อจัดเตรียมเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์แก่สมำชิกวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียนต่ำงๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้กำรบริกำร
แก่สมำชิกวุฒิสภำ/สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตลอดจนผู้
ที่เกี่ยวข้องในวงงำนรัฐสภำ  
  ๔. ประสำนควำมร่วมมือและปฏิบัติงำนร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรใน
กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรประชุมระหว่ำงประเทศของประเทศสมำชิกอำเซียน 
  ๕. ประสำนงำนกำรเยือนประเทศสมำชิกอำเซียนในโอกำสที่สมำชิกวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ผู้บริหำร และข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเดินทำงไปเยือนต่ำงประเทศ เข้ำร่วมกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศในภูมิภำคอำเซียน หรือกำรประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมำชิกอำเซียน 
ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะเดินทำงในกำรประชุม 
  ๖. ประสำนงำนและเตรียมกำรให้กำรรองรับคณะผู้แทนชำวต่ำงประเทศจำกประเทศสมำชิก
อำเซียนที่มำเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของวุฒิสภำ  
  ๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  จำกอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำว ศูนย์ประสำนงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ก ำหนดขอบเขตกำรให้บริกำร ดังนี้ 



๓ 
 

๑. บริกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ประสำนงำน รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลของประเทศสมำชิก 
อำเซียน  
  ๒. ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศสมำชิกอำเซียน 
  ๓. ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรเดินทำงไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียน 
โดยก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำร คือ สมำชิกวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องในวงงำนรัฐสภำ  
  จำกอ ำนำจหน้ำที่และขอบเขตกำรให้บริกำรของศูนย์ประสำนงำนด้ำนประชำคมอำเซียน     
จึงได้วิเครำะห์และออกแบบขั้นตอนกำรท ำงำนในกำรให้บริกำร โดยจัดท ำเป็นข้อก ำหนดที่ส ำคัญและคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนศูนย์ประสำนงำนด้ำนประชำคมอำเซียนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำขึ้น โดยคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนดังกล่ำว จะประกอบด้วยแผนผังกำรปฏิบัติงำน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของงำน รำยละเอียดขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจะได้น ำไปใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน     
ลดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำน และตอบสนองผู้รับบริกำร อันจะท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค ์
   เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน ในกำร
ให้บริกำรข้อมูลด้ำนประชำคมอำเซียน แก่ผู้รับบริกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
ทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำน พัฒนำกำรให้บริกำร
ประสำนงำนข้อมูลอำเซียน 
 
๑.๓  ขอบเขตกำรให้บริกำร 
  กำรให้บริกำรศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน โดยผ่ำนส ำนักกำรต่ำงประเทศ กลุ่มงำน
พิธีกำรทูต และกลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรแก่สมำชิกวุฒิสภำ/สภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในวงงำนรัฐสภำ ดังนี้ 
  ๑. กำรให้บริกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ประสำนงำน รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลของประชำคม
อำเซียน 

๒. ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศสมำชิกอำเซียน  
๓. ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรเดินทำงไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียน 

  ผู้ขอรับบริกำรสำมำรถติดต่อขอรับบริกำรศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียนผ่ำน ๒ 
ช่องทำงหลัก คือ  
   ๑) กรณีติดต่อด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์มกำรใช้บริกำร ณ ศูนย์ประสำนงำน
ประชำคมอำเซียนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ชั้น ๑๙ อำคำรสุขประพฤติ เพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ประชำคมอำเซียนพิจำรณำเรื่องที่ขอรับบริกำร โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร กำรประสำนงำน
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร และแบ่งเป็นกำรให้บริกำร ดังนี้ 
 
 



๔ 
 
    (๑) ให้บริกำรทันที 
    (๒) กรณีเป็นข้อมูลที่ต้องประสำนกับผู้รับผิดชอบโดยตรง จะติดต่อกลับ
ผู้รับบริกำรทรำบข้อมูลภำยใน ๑๐ นำที 
    (๓) กรณีเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ต้องสืบค้นอย่ำงละเอียด หรือประสำนกับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง จะติดต่อผู้รับบริกำรทรำบข้อมูลเบื้องต้นภำยใน ๑๐ นำที หรือประสำนส่วนที่รับผิดชอบ
และติดต่อกลับผู้รับบริกำรทรำบทันทีหลังจำกได้รับข้อมูล 
   ๒) กรณีติดต่อทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๘, ๘๕, ๘๘ จะมีเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้ 
    (๑) ให้บริกำรทันที 
    (๒) กรณีเป็นข้อมูลที่ต้องประสำนกับผู้รับผิดชอบโดยตรง ติดต่อกลับ
ผู้รับบริกำรทรำบข้อมูลภำยใน ๑๐ นำที  
    (๓) กรณีเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ต้องสืบค้นอย่ำงละเอียด หรือประสำนกับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง จะติดต่อผู้รับบริกำรทรำบข้อมูลเบื้องต้นภำยใน ๑๐ นำที หรือประสำนส่วนที่รับผิดชอบ
และติดต่อกลับผู้รับบริกำรทรำบทันทีหลังจำกได้รับข้อมูล 
 
๑.๔ ค ำจ ำกัดควำม  
 ผู้ขอรับบริกำร : สมำชิกวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติ คณะกรรมำธิกำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องใน 
     วงงำนรัฐสภำ 
 ผู้ให้บริกำร : ศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน (ส ำนักกำรต่ำงประเทศ) ประกอบด้วย  
         ๑.  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน  
      (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ) 
        ๒.  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
        ๓.  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนพิธีกำรทูต 
        ๔.  นักวิเทศสัมพันธ์ จ ำนวน ๑๒ คน  
   - กลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ จ ำนวน ๖ คน 
                       - กลุ่มงำนพิธีกำรทูต จ ำนวน ๖ คน 
       ๕.  เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน ๔ คน 
       ๖.  เจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูล จ ำนวน ๔ คน  
 
 
  ๑.๕ หน้ำที่/ควำมรับผิดชอบ 
 ๑.๕.๑  ศึกษำ ค้นคว้ำ ประสำนงำน รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลของประเทศสมำชิกอำเซียน 
 
 
 
 



๕ 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่ 
๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 
  ประชำคมอำเซียน  

พิจำรณำเรื่องเก่ียวกับข้อมูลประเทศสมำชิกอำเซียน  

๒. ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

มอบหมำยและให้ค ำแนะน ำในกำรให้ข้อมูลของประเทศ
สมำชิกอำเซียน  

๓. นักวิเทศสัมพันธ์  ๑. ศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนของ
รัฐและเอกชน จำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
๒. จัดท ำข้อมูลและปรับปรุงให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย
และครบถ้วน โดยแบ่งหมวดหมู่เป็น ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่ 
ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งควำมสัมพันธ์กับประเทศไทย 
๓. น ำเสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ  

๔. เจ้ำพนักงำนธุรกำร  น ำส่งข้อมูลให้ผู้ขอรับบริกำรในรูปแบบเอกสำรและ/
หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมจ ำนวนและประเภท
ของกำรร้องขอจำกผู้รับบริกำร 

 
๑.๕.๒  ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศสมำชิกอำเซียน 

ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่ 
๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 
  ประชำคมอำเซียน  

พิจำรณำเรื่องเกี่ยวกับกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำก
ประเทศสมำชิกอำเซียน 

๒. ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
   พิธีกำรฑูต 

รับเรื่องไว้พิจำรณำ มอบหมำย ตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำร  

๓. นักวิเทศสัมพันธ์  ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญ
จำกประเทศสมำชิกอำเซียน 

 
๑.๕.๓  ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรเดินทำงไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียน  

ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่ 
๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 
  ประชำคมอำเซียน  

พิจำรณำเรื่องเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปเยือนประเทศ
สมำชิกอำเซียน 

๒. ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
   พิธีกำรฑูต 

รับเรื่องไว้พิจำรณำ มอบหมำย ให้ค ำแนะน ำในกำร
ด ำเนินกำร  

๓. นักวิเทศสัมพันธ์  ประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรเดินทำงไปเยือน
ประเทศสมำชิกอำเซียน  

 



๖ 
 
๑.๖ กำรให้บริกำรของศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
              กรณีติดต่อด้วยตนเอง                    
 
 
         
 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร กำรประสำนงำน    เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
 และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร  
  ให้บริกำรทันที   ให้บริกำรทันที 
 
     
  
 
           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน 

ชั้น ๑๙ อำคำรสุขประพฤติ  
 

กำรให้บริกำรของศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ให้บริกำรวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ นำฬิกำ 

ในเรื่องเก่ียวกับ 
- ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมำชิกอำเซียนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมำย 

- กำรประสำนงำนและใหบ้ริกำรเรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศสมำชิกอำเซียน 
- กำรประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องกำรเดินทำงไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียน 

 
 

 

กรณีเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ต้องสืบค้นอย่ำงละเอียด 
หรือประสำนกับผู้รับผิดชอบโดยตรง ติดต่อ
ผู้รับบริกำรทรำบข้อมูลเบื้องต้นภำยใน ๑๐ นำที 
จำกนั้นด ำเนินกำรสืบค้นข้อมูลหรือประสำน   
ส่วนที่รับผิดชอบและติดต่อกับผู้รับบริกำรทรำบ
ทันทีหลังจำกได้รับข้อมูล  

กรณีเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ต้องสืบค้นอย่ำงละเอียด 
หรือประสำนกับผู้รับผิดชอบโดยตรง ติดต่อ
ผู้รับบริกำรทรำบข้อมูลเบื้องต้นภำยใน ๑๐ นำที 
จำกนั้นด ำเนินกำรสืบค้นข้อมูลหรือประสำน   
ส่วนที่รับผิดชอบและติดต่อกับผู้รับบริกำรทรำบ
ทันทีหลังจำกได้รับข้อมูล  

กรณีเป็นข้อมูลที่ต้องประสำนกับ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ติดต่อกลับ 
ผู้รับบริกำรทรำบข้อมูล ภำยใน ๑๐ นำที 

กรณีเป็นข้อมูลที่ต้องประสำนกับ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ติดต่อกลับ 
ผู้รับบริกำรทรำบข้อมูล ภำยใน ๑๐ นำที 

ติดต่อทำงโทรศัพท์ 
เบอร์โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๘, ๘๕, ๘๘ 

   
 



๗ 
 
๑.๗ ค ำอธิบำยสัญลักษณ์  
 

สัญลักษณ์ ค ำอธิบำย 
 
 

จุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของงำน 
 
 

 

 
 

 
มีกิจกรรมย่อยอยู่ภำยใน 
 

 

 
 

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน 

 
 

ขั้นกำรตัดสินใจ 

 
 

ฐำนข้อมูล 

 
 

เอกสำร/รำยงำน 

 
 

เอกสำร รำยงำนหลำยแบบ หลำยประเภท 

 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่ำงขั้นตอน  

 
 

จุดต่อเนื่องอยู่คนละหน้ำกัน  

 
 

ทิศทำง กำรเคลื่อนไหวของงำน 

 ทิศทำงกำรน ำเข้ำ/ส่งออกของเอกสำร/รำยงำน/
ฐำนข้อมูลที่อำจเกิดขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  
       แผนผังกำรให้บริกำรศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน  

     ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
๒.๑ แผนผังกำรให้บริกำรศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
      (Work flow)  
 
 
             (ข, ค)                                                                                        (ก) 
          
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
พิจำรณำและปรับแก้ไข 

 

น ำส่งเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำ: ภำยใน ๑ วัน หรือตำม
ระยะเวลำที่ผู้ขอรับบริกำรก ำหนด 

 

ผู้รับบริกำรได้รับข้อมูล 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

 

ประสำนงำนกับหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงำนภำยใน เช่น 
   - ส.ประชำสัมพันธ์ (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)        
   - ส.กรรมำธิกำร ๑, ๒, ๓  (ข้อมูล/รำยงำนด้ำน
กำรศึกษำดูงำน กำรเยือนฯลฯ) 
   - ส.ภำษำต่ำงประเทศ (ข้อมูลรัฐสภำประเทศ
อำเซียนเชิงเปรียบเทียบฯลฯ) 
   - ส.วิชำกำร (ข้อมูลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศ 
     ในอำเซียน ฯลฯ) 
   - ส.กฎหมำย (ข้อมูลด้ำนกฎหมำยอำเซียนฯลฯ) 
หน่วยงำนภำยนอก  เช่น 
   - ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
   - กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
   - กระทรวงพำณิชย์  
   - กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
   - กระทรวงยุติธรรม 
   - กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ 

ฟิลิปปินส์ 
(บุตรี) 

บรูไนและสิงคโปร์ 
(กัญจณัฐ) 

อินโดนีเซียและมำเลเซีย 
(ณัชชำ) 

เมียนมำ 
(นิสำพร) ลำว 

(กริญ) 
เวียดนำมและกัมพูชำ 

(กันยำรัตน์) 
 

เมียนมำ 
(ศิวพร) 

 

บรูไนและสิงคโปร์ 
(เรวัต) 

 

อินโดนีเซียและ
มำเลเซีย (วรรณภัสสร์) 
 

ฟิลิปปินส์ 
(สนั่น) 

 

ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนพิธีกำรทูต 
รับเรื่องไว้เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประชำคมอำเซียน 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ) 

ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
รับเรื่องไว้เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร 

 

นักวิเทศสัมพันธ ์
-ประสำนงำนและให้บริกำร 

เรื่องกำรให้กำรรับรองบุคคลส ำคัญจำก
ประเทศสมำชิกอำเซียน 

- ประสำนงำนกำรเดินทำงไปเยือนประเทศ
สมำชิกอำเซียน 

ระยะเวลำ: ภำยใน ๑-๕ วันหรือตำม
ระยะเวลำที่ผู้ขอรับบริกำรก ำหนด 

 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
-ศึกษำ ค้นคว้ำ ประสำนงำน 
รวบรวมและให้บริกำรข้อมูล 
ระยะเวลำ: ภำยใน ๑-๕ วัน 

เวียดนำมและกัมพูชำ 
(นภัสสร) 

ลำว 
(ตติยำ) 

ผู้ขอรับบริกำร 
น ำส่งหนังสือหรือแบบฟอร์มขอรับ

บริกำร 



๑๐ 
 
๒.๒ แผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำร รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
     ๒.๒.๑ บริกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ประสำนงำน รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลของประเทศ 
สมำชิกอำเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 
ประชำคมอำเซียนรับทรำบ 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ลงทะเบียนรับหนังสือ 

ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนฯ มอบหมำย 
นักวิเทศสัมพันธ์ที่ดูแลรับผิดชอบประเทศต่ำงๆ 

 ศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนของรัฐและ
เอกชน และแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

 จัดท ำข้อมูลและปรับปรุงให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน
โดยแบ่งหมวดหมู่ ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรเมืองและควำม
มั่นคง ด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ควำมสัมพันธ์กับประเทศไทย 

 น ำเสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 

ด ำเนินกำร 
 หน่วยข่ำวกรองของ

ต่ำงประเทศ (CIA) 

 สหภำพรัฐสภำ (IPU) 

 หน่วยงำนต่ำง ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง 

 ฐำนข้อมูลกฎหมำย
อำเซียน 

 รัฐสภำประเทศสมำชิก
อำเซียน 

 ส ำนักข่ำวต่ำงประเทศ 

สืบค้นข้อมูลจำกเว็บไซต์ 
หน่วยงำนและองค์กร

ของไทยและต่ำงประเทศ 

 หน่วยงำนภำยใน 

-กลุ่มงำนพิธีกำรทูต 

-ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

-ส ำนักวิชำกำร 

-ส ำนักกฎหมำย 

-ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒,๓ 

 หน่วยงำนภำยนอก 

-สถำนเอกอัครรำชทูตฯ 

-กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

-กระทรวงพำณิชย์ 
-กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ประสำนงำนหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 เจ้ำพนักงำนธุรกำรน ำส่งข้อมูลให้ผู้ขอรับบริกำรในรูปแบบเอกสำรและ/
หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมจ ำนวนและประเภทกำรร้องขอจำกผู้
ขอรับบริกำร 

ด ำเนินกำรน ำสง่ข้อมูล 

ผู้รับบริกำรได้รับข้อมูล 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวก 



๑๑ 
 
ก. กำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ประสำนงำน รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลของประเทศ
สมำชิกอำเซียน 
   ๑) ศูนย์ประชำคมอำเซียนรับหนังสือแจ้งกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะของบุคคลส ำคัญที่มำจำก
ประเทศสมำชิกอำเซียน หรือ รับแบบฟอร์มขอรับบริกำรข้อมูลประชำคมอำเซียนจำกผู้ขอรับบริกำร 
  ๒) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประชำคมอำเซียนมอบหมำยผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศในกรณีกำรขอข้อมูลประเทศสมำชิกอำเซียน  
   ๓) ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนฯ มอบหมำยนักวิเทศสัมพันธ์ที่ดูแลรับผิดชอบประเทศต่ำงๆ 
ในประชำคมอำเซียน รวม ๙ ประเทศ ได้แก่ 
   - เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม    

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกัญจณัฐ ศิริวงศ ์
       (โทร. ๙๓๘๖) 
   - รำชอำณำจักรกัมพูชำ    

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงนภัสสร จินตวิโรจน์ ชั้นประดับ 
          (โทร. ๙๓๘๕) 
   - สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย    

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวณัชชำ นิลรัตน์ 
      (โทร. ๙๓๘๕) 

-สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว     
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวตติยำ รัตนวิโรจน์ 

       (โทร. ๙๓๘๕) 
   - ประเทศมำเลเซีย    

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวณัชชำ นิลรัตน์  
        (โทร. ๙๓๘๕) 
   - สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์     

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนิสำพร วิบูลย์จันทร์ 
       (โทร. ๙๓๘๕) 
   - สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวบุตรี อัศวรังษี  
      (โทร. ๙๓๘๖) 
   - สำธำรณรัฐสิงคโปร ์  

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกัญจณัฐ ศิริวงศ ์
      (โทร. ๙๓๘๖) 
  - สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม  

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงนภัสสร จินตวิโรจน์ ชั้นประดับ   
       (โทร. ๙๓๘๕) 



๑๒ 
 
     หมำยเหตุ : ส ำหรับข้อมูลประเทศไทยและข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับประชำคมอำเซียนอยู่
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน 
   ๔) นักวิเทศสัมพันธ์ผู้มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบ ศึกษำหนังสือที่แจ้งกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ
ของบุคคลส ำคัญที่มำจำกประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน หรือ แบบฟอร์มขอรับบริกำรฯ เพื่อทรำบ
วัตถุประสงค์ของกำรน ำข้อมูลไปใช้ของผู้ขอรับบริกำร และรำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร รวมทั้ง
ตรวจสอบว่ำผู้ขอรับบริกำรระบุควำมเร่งด่วนของข้อมูลหรือไม่ (ก ำหนดระยะเวลำบริกำรด้ำนข้ อมูล
ภำยใน ๑-๕ วัน หรือตำมระยะเวลำที่ผู้ขอรับบริกำรก ำหนด) หำกได้รับข้อมูลไม่เพียงพอหรือต้องกำร
สอบถำมเพิ่มเติม ให้ติดต่อประสำนกลับไปยังผู้ขอรับบริกำร 
  ๕) ศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และได้รับกำรยอมรับ ดังนี้ 
    ๕.๑) หน่วยงำนภำยใน ได้แก่ 
     - กลุ่มงำนพิธีกำรทูต ศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียน (ข้อมูลกำร 
       เข้ำเยี่ยมคำรวะ กำรรับรองบุคคลส ำคัญ กำรเดินทำงไปเยือนและ 
       ศึกษำดูงำนของประธำนวุฒิสภำ/รองประธำนวุฒิสภำ/สมำชิก- 
       วุฒิสภำ/ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นต้น)  
     - ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ (ข้อมูลด้ำนรัฐสภำของประเทศสมำชิก- 
       อำเซียนเชิงเปรียบเทียบ เป็นต้น)  
     - ส ำนักวิชำกำร (ข้อมูลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมำชิกอำเซียน)  
     - ส ำนักกฎหมำย (กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประชำคมอำเซียน)  
  - ส ำนักกรรมำธิกำร ๑,๒ และ ๓ (ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ

รำยงำน 
       กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ ประเทศสมำชิกอำเซียน)  
    ๕.๒) หน่วยงำนภำยนอก ได้แก่  
     - สถำนเอกอัครรำชทูตของประเทศสมำชิกอำเซียนประจ ำประเทศไทย 
       (รูปและประวัติของบุคคลส ำคัญ และประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับ 
       ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เป็นต้น)  
     - กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (รูปและประวัติของบุคคลส ำคัญ ข้อมูล 
       พื้นฐำนประเทศสมำชิกอำเซียน และข้อมูลควำมสัมพันธ์กับประเทศ 
        ไทย เป็นต้น)  
     - กระทรวงพำณิชย์ (ข้อมูลด้ำนควำมสัมพันธ์ด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ  
       กำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน)  
     - กระทรวงอื่นๆ (ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
   หมำยเหตุ : นอกจำกประสำนขอข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกแล้ว 
     ยังสืบค้นข้อมูลจำกเว็บไซต์หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ของไทยและต่ำงประเทศ  
    ได้แก่ 
     - ฐำนข้อมูลกฎหมำยอำเซียนของวุฒิสภำ (กฎหมำยรัฐธรรมนูญ   



๑๓ 
 
       กฎหมำยด้ำนต่ำงๆ ของประเทศสมำชิกอำเซียน รวมทั้งกฎหมำย  
       ข้อตกลง และสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน)  
     - สหภำพรัฐสภำ (Inter-Parliamentary Union : IPU) (ข้อมูลที่มำ  
       โครงสร้ำง และองค์ประกอบรัฐสภำของประเทศสมำชิกอำเซียน)  
    - รัฐสภำประเทศสมำชิกอำเซียน (ประวัติประธำน รองประธำนสภำ  
       และสมำชิกสภำฯ ข้อมูลที่มำ โครงสร้ำง องค์ประกอบรัฐสภำ  
        กระบวนกำรนิติบัญญัติ และกฎหมำยต่ำงๆ ของประเทศสมำชิก 
       อำเซียน)  
    - ส ำนักข่ำวกรองกลำงสหรัฐอเมริกำ (Central Intelligence  
       Agency : CIA) (ข้อมูลด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ 
       ประเทศสมำชิกอำเซียน)  
     - ส ำนักข่ำวต่ำงประเทศ อำทิ CNN, BBC เป็นต้น (ประเด็นข่ำวที่ 
       เกี่ยวข้อง) เป็นต้น 
  ๖) จัดท ำและปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน โดยแบ่งหมวดหมู่ 
๔ หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้ง
ควำมสัมพันธ์กับประเทศไทยทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคี 
  ๗) เรียบเรียงและน ำเสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนฯ และผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน
ประชำคมอำเซียน ตำมล ำดับ โดยผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนฯ และผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนประชำคม
อำเซียนท ำหน้ำที่ตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้องและเหมำะสม 
  ๘) เจ้ำพนักงำนธุรกำรน ำส่งข้อมูลให้ผู้ขอรับบริกำรในรูปแบบเอกสำรและ/หรือ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมจ ำนวนและประเภทกำรร้องขอจำกผู้ขอรับบริกำร 
   ๙) นักวิเทศสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลดังกล่ำวในคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อ
สะดวกในกำรสืบค้นเพื่อให้บริกำรด้ำนข้อมูลในโอกำสต่อไป 
 
หมำยเหตุ ศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียนก ำหนดปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลของประเทศสมำชิก
อำเซียนเพื่อพร้อมให้บริกำรด้ำนข้อมูลแก่ผู้รับบริกำรเป็นประจ ำทุก ๒ สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
กำรติดต่อผู้ให้บริกำรฯ 
หมำยเลขโทรศัพท์ :  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๕-๖ 
หมำยเลขโทรสำร  :  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๖ 
 



๑๔ 
 
ข. กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนและให้บริกำร เรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศ
สมำชิกอำเซียน  
 

   - กำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของวุฒิสภำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบกำรท ำงำน 

หนังสือทำบทำมกำรเยอืน
ประเทศไทยอย่ำงเป็น

ทำงกำรในฐำนะแขกของ
วุฒิสภำ 

 

ลงทะเบียนรับหนังสอืภำยนอก 

ประธำนวฒุิสภำมี
ด ำร ิ

ตอบรับกำรทำบทำม
กำรเยอืน 

ปฏิเสธทำบทำม 
กำรเยอืน 

จัดท ำหนังสือประทับตรำ
แทนกำรลงนำมแจ้ง
สถำนทูตทีเ่กี่ยวข้อง / 
กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ เพือ่แจ้ง
ควำมดังกลำ่วไปยัง
หน่วยงำนที่เกีย่วข

จัดท ำบันทึกกรำบเรียน
ประธำนวฒุิสภำ 

เพื่อโปรดทรำบ 

จัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำน
วุฒิสภำ เพือ่พิจำรณำ ดังน้ี 
 

 เห็นชอบก ำหนดกำรรับรอง 

 อนุมัติประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย 
   

๑ 

จัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำนวฒุิสภำ 
เพื่อพิจำรณำมีด ำริ  

๑. แปลหนังสือทำบทำมกำรเยอืน 
    ประเทศไทยอย่ำงเปน็ทำงกำร 
    ในฐำนะแขกของวุฒสิภำ 
๒. หำข้อมลูที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ 
    กำรพิจำรณำ 

กำรเตรียมกำรรับรองก่อนกำรเยือน 
 
  ประสำนกับสถำนเอกอัครรำชทูต/
ประเทศเจ้ำภำพ / กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ เพือ่ขอขอ้มูล ดังน้ี 

 ก ำหนดกำรที่คณะต้องกำร 

       เป็นพิเศษ  
 รำยนำมคณะเดินทำง 

 ชีวประวัติหัวหน้ำคณะ 

 ข้อจ ำกัดด้ำนอำหำรและ 

       ปัญหำด้ำนสุขภำพ 



๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำรองทีพ่ัก และจัดเตรยีม
ยำนพำหนะในกำรรับรองคณะ 

๑ 

จัดท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์
ถึงหน่วยงำนภำยนอก  

โดยรองเลขำธิกำรวุฒสิภำ 

เป็นผู้ลงนำม ดังน้ี 
 
๑. เรียนรำชเลขำธิกำร 

    (ในกรณีขอพระรำชทำน 

    พระบรมรำชวโรกำสเข้ำเฝำ้ฯ) 
๒. กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
    บริษัทท่ำอำกำศยำนจ ำกัด  
    (มหำชน) เพื่อขอใช้ห้องรับรอง 

    พิเศษ และอ ำนวยควำมสะดวก 

๓. ส ำนักงำนศุลกำกร  
    ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ  
    เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

    ในพิธีกำรทำงศุลกำกร 

๔. ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  
    เพื่อจัดเจ้ำหนำ้ที่ต ำรวจ 

    ที่เกี่ยวข้องให้กำรอำรักขำและ 

    อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะ 

    ผู้มำเยือน 

๕. ผู้ว่ำกำรกำรทำงพิเศษแห่ง 

    ประเทศไทย เพือ่ขอยกเว้น 

    ค่ำธรรมเนยีมผ่ำนทำง 

๖. ปลัดกระทรวงมหำดไทย  
    เพื่อพิจำรณำมอบหมำยไปยัง 

    จังหวัดที่เกี่ยวข้องรว่ม 

    ให้กำรประสำนและสนับสนุน 

    กำรเยอืน 

๗. ผู้ว่ำกำรกำรทอ่งเทีย่วแห่ง 

    ประเทศไทย เพือ่ร่วมต้อนรับ 

    และน ำชมสถำนที ่
๘. ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

    เพื่อขออนุเครำะห์ดแูล 

    ด้ำนกำรรักษำพยำบำล 

จัดท ำหนังสือ 

ขอควำมอนเุครำะห์ภำยใน  
โดย ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก 

กำรต่ำงประเทศลงนำม ดังน้ี 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัระชำสัมพันธ์  
       เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ ดังน้ี 
๑. จัดช่ำงภำพนิ่งและชำ่งภำพเคลื่อนไหว 
    เพื่อติดตำมคณะ 
๒. จัดเจ้ำหน้ำที่น ำชมหอ้งประชุมรัฐสภำ 
    และพิพิธภัณฑร์ัฐสภำ 
๓. เผยแพร่ขำ่วกำรเยือน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักำรคลังและ 
       งบประมำณ เพือ่ขอควำมอนเุครำะห์  
       ดังน้ี  
๑. จัดเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองคณะ 
๒. พนักงำนขับรถ 
๓. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๔. ขอยมืโทรศพัท์เคลือ่นที่พรอ้มซิมกำร์ด 
๕. จัดเจ้ำหน้ำที่ผู้เกีย่วขอ้งติดตำมคณะ 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรงำนกลำง     
       เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ ดังน้ี  
๑. จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษ และตกแต่ง 
    อำคำรสถำนที ่
๒. ประสำนส ำนักรักษำควำมปลอดภยั  
    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
    เพื่อจัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั 
    และอ ำนวยควำมสะดวกในส่วน 
    ที่เกี่ยวข้อง 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัภำษำต่ำงประเทศ  
       เพื่อขอควำมอนุเครำะห์จัดเจ้ำหน้ำที่  
       ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำมแปล (ถ้ำม)ี 

กำรเตรียมกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ 
 
 จัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำน 

    วุฒิสภำ เพือ่พิจำรณำด ำร ิ

    แขกเชิญร่วมให้กำรรับรอง 

 ทำบทำบแขกเชิญร่วม 

    ให้กำรรับรอง 

๒ 



๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเตรียมงำนจดัเลี้ยงรับรอง 

อย่ำงเป็นทำงกำร ดังนี ้
 

 สถำนที่จัดเลี้ยง 

   และรำยกำรอำหำร 

 ทำบทำมแขกเชิญร่วม 

    งำนเลีย้งรับรอง 

 บัตรรำยกำรอำหำรตั้งโต๊ะ  
    และบัตรที่นั่ง 

 สุนทรพจน ์

 ผังที่นั่งงำนเลี้ยง 

 กำรแสดงทำงวัฒนธรรม 

 จัดท ำวำระงำนของ 

   ประธำนวฒุิสภำ ผู้ตอ้นรับ 

   เกียรติยศฝ่ำยไทย เลขำธิกำร 

   วุฒิสภำ และรองเลขำธิกำร 

   วุฒิสภำ 
 

จัดท ำหนังสือถึงเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
เพื่อขออนุมตัิ ดังนี ้

 

๑. อนุมัติตัวเจ้ำหน้ำที ่
    ร่วมให้กำรรับรองคณะ 

๒. อนุมัติให้ใช้ยำนพำหนะ 

    และน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 

จัดท ำตำรำงปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ผูร้่วมให้กำรรบัรองคณะ 

 

ภำรกิจหลังเสร็จสิ้นกำรรับรอง 
 
๑. หนังสือขอบคุณถึงหน่วยงำนต่ำง ๆ 

๒. จัดท ำสรุปกำรรับรอง เพื่อลงสำรวุฒสิภำ 

๓. รำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรอง 

๔. รำยงำนสรุปผลกำรรบัรองคณะ 

๕. กรำบเรียนประธำนวฒุิสภำเพือ่ทรำบผลกำรรับรอง 
 

จบกำรท ำงำน 

๒ 

กำรรับรองฯ ขณะพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
 อ ำนวยควำมสะดวกเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก  
 น ำคณะเข้ำสู่งำนเลี้ยงตอ้นรับอย่ำงเป็นทำงกำร  
 น ำคณะเข้ำเยีย่มคำรวะบุคคลส ำคัญ 
 น ำคณะเยี่ยมชมสถำนทีส่ ำคญั  
 จัดเตรียมขบวนรถยนต์รับรอง 
 ประสำนงำนเรือ่งเส้นทำงกำรเดินทำงตำมก ำหนดกำรรับรอง 

หน่วยรับผิดชอบล่วงหน้ำ 
 เจ้ำหน้ำที่พธิีกำรทูตเดินทำงล่วงหนำ้ไปเตรียม

ควำมพรอ้มยังสถำนที่ตำ่งๆ ทีค่ณะก ำลังจะ
เดินทำงไป 

 เจ้ำหน้ำที่กำรทูตเดินทำงล่วงหน้ำไปเตรยีมควำม
พร้อมกำรจัดเลีย้งรับรอง 

 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประสำนงำนควำมเรยีบร้อย
สถำนที่ และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่ำง ๆ ในกำรรับอง 

 

หน่วยติดตำมคณะ 
 เจ้ำหน้ำที่พธิีกำรทูตติดตำมคณะ อ ำนวย

ควำมสะดวก 

 เจ้ำหน้ำที่จดประเด็นและสำระส ำคัญกำร
สนทนำในระหว่ำงกำรเข้ำเยีย่มคำรวะ 

 



๑๗ 
 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศสมำชิก
อำเซียน 
   ๑) ศูนย์ประชำคมอำเซียนรับหนังสือแจ้งกำรขอบริกำรด้ำนกำรประสำนงำนและ
ให้บริกำรเรื่องกำรรับรองบุคคลส ำคัญจำกประเทศสมำชิกอำเซียน 
  ๒) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประชำคมอำเซียนมอบหมำยมอบหมำยผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนพิธี
กำรทูตเพื่อพิจำรณำ  
   ๓) ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนมอบหมำยนักวิเทศสัมพันธ์ที่ดูแลรับผิดชอบประเทศต่ำงๆ ใน
ประชำคมอำเซียน รวม ๙ ประเทศ ได้แก่ 
    - บรูไน   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยเรวัต วรรณนุรักษ์ 
       (โทร. ๙๓๗๘) 
   - กัมพูชำ   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกัญญำรัตน์ เอี่ยมสุขแสง 
          (โทร. ๙๓๗๘) 
   - อินโดนีเซีย   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำววรรณภัสสร์ ไชยเทพ 
      (โทร. ๙๓๗๘) 
   - ลำว    เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยกริญ จันทร์จรัสวัฒน์ 
       (โทร. ๙๓๘๕) 
   - มำเลเซีย   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำววรรณภัสสร์ ไชยเทพ 
        (โทร. ๙๓๗๘) 
   - เมียนมำ    เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวศิวพร กลำงณรงค์ 
       (โทร. ๙๓๘๓) 
   - ฟิลิปปินส์ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยสนั่น ศิริบูรณ์  
      (โทร. ๙๓๘๓) 
   - สิงคโปร ์ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยเรวัต วรรณนุรักษ์   
       (โทร. ๙๓๗๘) 
    - เวียดนำม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกัญญำรัตน์ เอี่ยมสุขแสง 
         (โทร. ๙๓๘๕) 
 

   ๔)เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำนวุฒิสภำ เพื่อพิจำรณำมีด ำริ 
- กรณีตอบรับ :  

o พิจำรณำลงนำมในหนังสือตอบรับกำรเชิญเยือนอย่ำงเป็นทำงกำร 
o ขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมำณในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ 

ในสว่นของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบภำรกิจ มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
o เตรียมร่ำงค ำกล่ำวสุนทรพจน์ 
o ประสำนงำนด้ำนพิธีกำรทูตเพื่อเตรียมกำรรับรองคณะแขกชำว

ต่ำงประเทศ ผ่ำนทำงสถำนเอกอัครรำชทูตของประเทศนั้นๆ ประจ ำ
ประเทศไทย  



๑๘ 
 

 ขอข้อมูลรำยนำมคณะ ชีวประวัติหัวหน้ำคณะ ข้อจ ำกัดด้ำน
อำหำรและสุขภำพ ส ำรองที่พัก จัดเตรียมยำนพำหนะในกำร
รับรอง ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงกำร
รับรองคณะ ประสำนงำนขอล่ำมภำษำต่ำงประเทศ ฯลฯ    

o เตรียมกำรจัดเลี้ยงรับรองคณะแขกชำวต่ำงประเทศ  
 

- กรณีปฏิเสธ :  
o จัดท ำหนังสือประทับตรำแทนกำรลงนำมแจ้งสถำนทูตที่เกี่ยวข้อง/

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพื่อทรำบและแจ้งควำมดังกล่ำวยังหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
๕) จัดท ำสรุปรำยงำนกำรรับรองแขกชำวต่ำงประเทศที่มำเยือนหลังจำกกำรรับรองเสร็จสิ้นลง 

 
 
 
 
 
 
กำรติดต่อผู้ให้บริกำรฯ 
หมำยเลขโทรศัพท์ :  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๘ 
หมำยเลขโทรสำร  :  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
ค. กำรปฏิบัติงำนด้ำนประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องกำรเดินทำงไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียน  
   - กำรเดินทำงไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

 บันทึกถึงกลุ่มงำนงบประมำณเพือ่ตรวจสอบ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

 บันทึกถึงกลุ่มงำนพสัดุเพื่อขอให้ท ำหนังสอื
ออกบัตรโดยสำรและขอยืมโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

 บันทึกถึงกลุ่มงำนกำรเงนิเพื่อด ำเนินกำรท ำ
สัญญำยมืเงิน 

 บันทึกถึงรองเลขำธิกำรวุฒิสภำลงนำม
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ประสำนงำน
กำรเดินทำง 

 จัดท ำก ำหนดกำรเดินทำง 
 จัดท ำคู่มอืกำรเดินทำงต่ำงประเทศ 
 ออกบัตรโดยสำรระหวำ่งประเทศ 
 แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 จัดเตรียมของที่ระลึก 
 ประสำนงำนกับคณะเดนิทำง 

ด ำเนินกำรประสำนงำนกำรเดินทำง 

 จัดท ำประเด็นประกอบกำรสนทนำ 

 จัดท ำค ำกลำ่วสุนทรพจน์ 
 ประสำนงำนด้ำนพธิีกำรทูตและกำรรับรอง

ของประเทศเจ้ำภำพ 

 ประสำนงำนกำรจัดขบวนรถรับรอง 

 ประสำนงำนพิธีกำรแลกเปลี่ยนของทีร่ะลึก 

๑ 

ด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำรทูต หน่วยงำนภำยในประเทศ 

 ส ำนักกำรพมิพ ์

 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

 สถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศ
ประจ ำประเทศไทย 

 บริษัทกำรบินไทย 

 ธนำคำรกรุงไทย 

 ร้ำนคำ้ขำยของทีร่ะลึก 

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 ประเทศเจ้ำภำพที่ให้กำรรับรอง 

 สถำนเอกอัครรำชทูตไทย          
ณ ต่ำงประเทศ 

จัดท ำบันทึกกรำบเรียน
ประธำนวฒุิสภำ 

เพื่อโปรดทรำบ 

จบกำรท ำงำน 

รับหนังสือกำรเชญิเยอืน 

 

ลงทะเบียนรับหนังสอืภำยนอก 

ประธำนวฒุิสภำมี
ด ำร ิ

ตอบรับ ตอบปฏิเสธ 

จัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำน
วุฒิสภำ เพื่อพิจำรณำมีด ำร ิ

๑. แปลหนังสือเชิญเยอืน 
๒. หำข้อมลูที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ 
    กำรพิจำรณำ 

 พิจำรณำลงนำมในหนังสือตอบรับกำรเชิญเยอืน
อย่ำงเป็นทำงกำร 

 ขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมำณในกำรเดินทำง
ต่ำงประเทศ 

 ค ำกล่ำวสุนทรพจน ์

จัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำนวุฒิสภำ 



๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบกำรท ำงำน 

๑ 

กำรเตรียมกำรรับรองกอ่นกำรเดินทำงไปเยือน 
 

ประสำนกับสถำนเอกอคัรรำชทูต/ประเทศเจ้ำภำพ เพื่อขอข้อมูล ดังนี้ 
 ก ำหนดกำรที่คณะต้องกำรเป็นพิเศษ  
 ทำบทำมคณะผูร้่วมเดินทำง /รำยนำมคณะเดินทำง 

 ชีวประวัติหัวหน้ำคณะ 

 ข้อจ ำกัดด้ำนอำหำรและปัญหำด้ำนสุขภำพ 

 ส ำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสำรเครือ่งบิน 

 ประสำนงำนกำรเดินทำงไปเยือนต่ำงประเทศกบัหน่วยงำนภำยนอก 

 จัดท ำสุนทรพจน์ในโอกำสต่ำง ๆ  
 จัดเตรียมของที่ระลึก 

 จัดท ำคู่มอืประกอบกำรเดินทำง 

 เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 

 แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

 อ ำนวยควำมสะดวกเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก กำรจัดขบวนรถรับรอง 

 ประสำนงำนฝำ่ยเลขำนกุำรประเทศเจ้ำภำพยืนยันก ำหนดกำร
ที่จัดเตรียมไว ้

 จัดเตรียมพธิีกำรกำรเขำ้เยีย่มคำรวะ 

 จัดเตรียมประเด็นประกอบกำรสนทนำ 

 จัดเตรียมค ำกล่ำวสุนทรพจน์ 
 จัดเตรียมพธิีกำรมอบของที่ระลึก 

 จดประเด็นกำรสนทนำ 

ระหว่ำงท่ีพ ำนัก ณ ต่ำงประเทศ 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรประเทศเจ้ำภำพที่

ให้กำรรับรอง 
 เจ้ำหน้ำที่ไทยจำกสถำน

เอกอัครรำชทูตไทย ณ 
ต่ำงประเทศ ที่ติดตำมคณะ 

 เห็นชอบรำยงำนกำรเดนิทำงฉบับเผยแพรล่งสำรวุฒสิภำ 

 พิจำรณำลงนำมรับรองค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเยอืนต่ำงประเทศ
อย่ำงเป็นทำงกำร 

 เห็นชอบรำยงำนกำรเดนิทำงฉบับสมบูรณ ์

ภำรกิจภำยหลังเสร็จสิน้กำรเดินทำงเยือน 
จัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำนวุฒิสภำ ดังนี ้

ส ำนักกำรคลัง 
 บันทึกสรุปรำยงำนคำ่ใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำง 



๒๑ 
 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องกำรเดินทำงไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียน 
    ๑) ศูนย์ประชำคมอำเซียนรับหนังสือแจ้งกำรขอบริกำรเรื่องกำรเดินทำงไปเยือน
ประเทศสมำชิกอำเซียน   
   ๒) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประชำคมอำเซียนมอบหมำยมอบหมำยผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนพิธี
กำรทูตเพื่อพิจำรณำ  
   ๓) ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนมอบหมำยนักวิเทศสัมพันธ์ที่ดูแลรับผิดชอบประเทศต่ำงๆ ใน
ประชำคมอำเซียน รวม ๙ ประเทศ ได้แก่ 
    - บรูไน   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยเรวัต วรรณนุรักษ์ 
       (โทร. ๙๓๗๘) 
   - กัมพูชำ   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกัญญำรัตน์ เอี่ยมสุขแสง 
          (โทร. ๙๓๗๘) 
   - อินโดนีเซีย   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำววรรณภัสสร์ ไชยเทพ 
      (โทร. ๙๓๗๘) 
   - ลำว    เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยกริญ จันทร์จรัสวัฒน์ 
       (โทร. ๙๓๘๕) 
   - มำเลเซีย   เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำววรรณภัสสร์ ไชยเทพ 
        (โทร. ๙๓๗๘) 
   - เมียนมำ    เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวศิวพร กลำงณรงค์ 
       (โทร. ๙๓๘๓) 
   - ฟิลิปปินส์ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยสนั่น ศิริบูรณ์  
      (โทร. ๙๓๘๓) 
   - สิงคโปร ์ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำยเรวัต วรรณนุรักษ์   
       (โทร. ๙๓๗๘) 
    - เวียดนำม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกัญญำรัตน์ เอี่ยมสุขแสง 
         (โทร. ๙๓๘๕) 

   ๔) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำนวุฒิสภำ เพื่อพิจำรณำมีด ำริ 
- กรณีตอบรับ :  

o พิจำรณำลงนำมในหนังสือตอบรับกำรมำเยือนอย่ำงเป็นทำงกำร 
o ขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมำณในกำรรับรองแขกจำกประเทศสมำชิก

อำเซียน 
ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบภำรกิจ มีกำรด ำเนินงำนดังนี้  

o เตรียมร่ำงค ำกล่ำวสุนทรพจน์ 
o ประสำนงำนด้ำนพิธีกำรทูตและกำรรับรองของประเทศเจ้ำภำพ ผ่ำนทำง

สถำนเอกอัครรำชทูตของประเทศนั้นๆ ประจ ำประเทศไทย 
 



๒๒ 
 

 จัดท ำก ำหนดกำรเดินทำง โดยระบุข้อมูลของบุคคลและสถำนที่
ให้ชัดเจน คู่มือกำรเดินทำงไปเยือนต่ำงประเทศ ออกบัตร
โดยสำรระหว่ำงประเทศ แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
จัดเตรียมของที่ระลึก ฯลฯ  

 
- กรณีปฏิเสธ :  

o จัดท ำบันทึกกรำบเรียนประธำนวุฒิสภำเพื่อโปรดทรำบ 
๕) จัดท ำสรุปรำยงำนกำรเดินทำงไปเยือนหลังจำกกำรเดินทำงเสร็จสิ้นลง 

 
 
 
 
 
 
กำรติดต่อผู้ให้บริกำรฯ 
หมำยเลขโทรศัพท์ :  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๘ 
หมำยเลขโทรสำร  :  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๓ 
 
 
 


