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จัดทาโดย

นายวนาณัฏฐ์ ลีนิน
ตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2241 5059

คานา
การรั บ รองแขกต่ างประเทศเป็ น ภารกิ จที่ มีค วามส าคัญ มากภารกิจหนึ่ งของสายงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ และถือเป็นภารกิจหนึ่งของงานด้านต่างประเทศของกรมชลประทาน การสร้างความประทับใจให้กับ
แขกผู้ มาเยื อนจะทาให้ เกิด ปฏิ สั มพั น ธ์ที่ดี และเกิดความร่ว มมือระหว่างกัน ในอนาคต ทั้งนี้ แนวทางในการ
ต้อนรับแขกต่างประเทศที่มาเยือน สามารถพิจารณาได้จากระดับของผู้มาเยือน วัตถุประสงค์ในการเยือน อาทิ
การเดินทางมาเยือนในฐานะแขกประมุขของรัฐ (พระราชอาคันตุกะ) เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี การเยือนในฐานะ
แขกของรัฐบาล การเยือนในฐานะคณะทางาน การเดินทางมาประชุม ศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น การ
จัดเตรียมพิธีการต้อนรับก็มีความสาคัญลดหลั่นกันตามระดับและวัตถุประสงค์ของผู้มาเยือน
ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สานักบริหารโครงการ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการ
ดาเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต้อนรับแขกต่างประเทศ อย่างไรก็ตามหัวใจหลักของการ
ต้อนรับแขกต่างประเทศนั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีความรู้เข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและวัฒนธรรมของแขกที่มาเยือน รวมทั้งข้อควร
ปฏิบั ติและข้อห้ ามต่าง ๆ เพื่อจะได้ป ฏิบั ติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และจาเป็นจะต้องมี (service mind)
การบริการด้วยใจด้วย เนื่องจากแขกต่างประเทศจะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ป ฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลาย เช่ น วั ฒ นธรรมตะวั น ตกนิ ย มทั ก ทายด้ ว ยการจั บ มื อ (handshake) หรื อ
บางประเทศจะทักทายด้วยการใช้ แก้มสัมผัสแก้ม หรือหลักศาสนาอิสลามที่มีข้อห้ามไม่รับประทานเนื้อหมู ทั้งนี้
เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับรองแขกต่างประเทศที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะได้ปฏิบัติ
ต่อแขกผู้ มาเยื อ นได้ อย่ างถูก ต้อ งและเกิด ความประทั บใจ ดั้งนั้น เพื่ อให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ ดังกล่ าวข้างต้ น
ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สานักบริหารโครงการ จึงได้จัดทาคู่มือการต้อนรับแขกต่างประเทศขึ้น
เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรมใช้ศึกษาและเป็นแนวทางในการต้อนรับแขกต่างประเทศต่อไป
ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
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1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3) ตัวอย่างหนังสือ ขอยกเว้นการตรวจลงตรา
4) ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตทาบัตรผ่านเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5) ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง แบบ ตม. 6 แบบเดิม
6) ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง แบบ ตม. 6 แบบใหม่
7) ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบ ต.8 ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การต้อนรับแขกต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทาคู่มือการต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานด้านการต้อนรับแขกต่างประเทศมีคุณภาพ ตรงเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพตาม
เป้าประสงค์ที่หน่วยงานวางไว้
1.2 เพื่อเป็นตัวอย่างของคู่มือการปฏิบัติงานด้านการต้อนรับแขกต่างประเทศแก่ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานฝึกอบรมรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป
1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้อนรับแขกต่างประเทศสามารถดาเนิน
ขั้นตอนการประสานงานเพื่อการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการ การดาเนินการต้อนรับแขกต่างประเทศ ตั้งแต่
ขั้นตอนการประมาณการเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การพิจารณารายละเอียดงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การต้อนรั บ แขกต่างประเทศ การขออนุ มัติกรม การประสานงานภายในและภายนอกระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการต้อนรับแขกต่างประเทศ
หรือบุคคลสาคัญ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้
3. คาจากัดความ
แขก1 (guest, visitor) หมายความว่า ผู้มาหา ผู้มาแต่อื่น ผู้ที่มาร่วมงานพิธีของเจ้าภาพ
เจ้าภาพ หมายความว่า เจ้าของงานพิธีหรือผู้รับเป็นเจ้าของงานพิธี
อาคันตุก- อาคันตุกะ หมายความว่า แขกผู้มาหา
การใช้คาว่าอาคันตุกะ มีวิธีการใช้ดังนี้
1 แขกและเจาภาพ เปนกษัตริยใช้ พระราชอาคันตุกะ
2 แขกสามัญชน + เจาภาพเปนกษัตริยใช ราชอาคันตุกะ
3 แขกเปนกษัตริย + เจาภาพเปนสามัญชน ใช้อาคันตุกะ
ชาวต่างประเทศ หมายความว่า บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยและไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ในที่นี้ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดระยะเวลาที่มาเยือน
การประชุม หมายความว่า มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
มาพบเพื่อหารือ
การประสานงาน หมายความว่า การจัดระเบียบวิธี การทางาน เพื่อให้ งานและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจเดียว ไม่ทาให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้
งานดาเนิ น ไปอย่ างราบรื่น สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และ
มีประสิทธิภาพ
การเยือน2 (visit)
- State Visit การเยื อนอย่างเป็นทางการในระดับ ประมุขของรัฐ หมายถึง การเยือนของ
บุคคลสาคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ ที่มีสถานะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี โดยเป็นการ
เยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ
๑

- Official Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รัฐบาล หมายถึง การเยือนเป็น
ทางการของประมุขของรัฐ มกุฎราชกุมาร หัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตาแหน่ง
เทียบเท่า โดยเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล และจัดพิธีการรับรองต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ
- Visit as Guest of the Royal Thai Government การเยื อ นในฐานะแขกของรั ฐ บาล
หมายถึ ง การเยื อนของประมุข ของรั ฐ หั ว หน้ ารัฐ บาลและหั ว หน้ า องค์ การระหว่างประเทศที่ มี ตาแหน่ ง
เที ย บเท่ าซึ่ งไม่ ได้ เดิน ทางมาเยื อนอย่ างเป็ น ทางการหรือ เพื่ อ เจรจาท างาน รวมทั้ งการเสด็ จฯ เยื อ นของ
พระราชวงศ์ รองประธานาธิบ ดีและบุคคลสาคัญอื่น ๆ ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะ
แสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล และจัดการต้อนรับให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี
- Working Visit การเยื อ นเพื่ อ เจรจาท างาน หมายถึ ง การเยื อ นของบุ ค คลส าคั ญ จาก
ต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเจรจาในปัญหาหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น
- Visit as Guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand การเยื อ นใน
ฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ หมายถึง การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือการเยือนของ
บุคคลสาคัญจากต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วน พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- Private Visit การเยื อ นส่ ว นตั ว หรือ แวะผ่ า น หมายถึ ง การเยือ นของบุ ค คลส าคั ญ จาก
ต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้นาองค์การระหว่างประเทศที่มีตาแหน่ง
เที ย บเท่ า และบุ ค คลส าคั ญ อื่ น ๆ ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เยื อ นเป็ น การส่ ว นตั ว หรื อ การแวะผ่ า นประเทศ
ในระยะเวลาอันสั้น รัฐผู้รับจะจัดการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม
Protocol มี 2 ความหมายคือ
1. พิธีการทูต หมายถึง หลักปฏิบัติ หรือมารยาททางการทูต (etiquette) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กั น ในนานาประเทศจนกลายเป็ น รู ป แบบที่ ใช้ กั น ในงานพิ ธี ก าร หรื อ รั ฐ พิ ธี ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เรื่ อ งเอกสิ ท ธิ์
ความคุ้ ม กั น ล าดั บ อาวุ โส ฯลฯ ทั้ งนี้ บุ ค คลซึ่ งเป็ น หั ว หน้ า รับ ผิ ด ชอบด้ านพิ ธี ก ารทู ต เรีย กว่า Chief of
Protocol สาหรับประเทศไทย คือ อธิบดีกรมพิธีการทูต ส่วนเจ้าหน้าที่พิธีการทูต เรียกว่า protocol official
2. พิธีสาร เป็นความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญา
หรืออนุสัญญา หรือพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานั้น
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อ านวยการส านั ก บริ ห ารโครงการ ก ากั บ ดู แล การด าเนิ น งานด้ านวิเทศสั มพั น ธ์ของ
กรมชลประทาน
ผู้อานวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการ
ดาเนินการต้อนรับแขกต่างประเทศ และกากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หั วหน้ าฝ่ ายความร่ วมมื อต่ างประเทศ ควบคุ ม ดู แล การปฏิ บั ติ งานด้ านวิ เทศสั มพั นธ์ ของ
กรมชลประทาน
นักวิเทศสัมพันธ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaison
Officer – LO) จั ดเตรี ย มงาน การร่ างคากล่ าวให้ หั วหน้าส านั กงาน งานด้ านพิ ธีการทูต พิ ธีการตรวจคน
เข้าเมือ ง พิ ธี ก ารศุ ล กากร การผ่ านด่ านควบคุ มโรงติด ต่ อระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศทวี ป
แอฟริกา) การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน การจัดเตรียมสถานที่ประชุม ดูงาน และจัดทา
๒

ประมาณการค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการใช้ทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมจอดรถ
ค่าบัตรเข้าชมการแสดงทางวัฒนธรรมหรือโบราณสถาน หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การเลือกโรงแรมที่พั ก
ที่สะดวกต่อการเดินทาง ค่าน้ามันเพลิง เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน จัดทาสัญญายืมเงิน/หักล้างเงินยืม และจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เจ้ าหน้าที่ด้ านเทคโนโลยีและสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใช้ประกอบการต้อนรับแขก
ต่างประเทศ จัดเตรียมและตกแต่งรวมทั้งอานวยความสะดวกด้านสถานที่ (ห้องประชุม ห้องรับรอง อาหารว่าง
เครื่องดื่ม ห้องอาหารกลางวัน) บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/บันทึกเสียง และผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

๓

สรุปกระบวนการการต้อนรับแขกต่างประเทศ
1. กษ./ชป. ได้รับแจ้งการเยือนจากหน่วยงานในต่างประเทศ หรือ กษ./ชป.มีหนังสือเชิญผู้แทนจากต่างประเทศ
ให้มาเยือนประเทศไทยเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น การดูงานตามมติคณะทางานร่วมด้านการเกษตร การประชุม
ชลประทานโลก หรือ forum อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน ทรัพยากรน้า
2. ผู้รับผิดชอบขออนุมัติดาเนินการและงบประมาณในการเตรียมงาน รวมถึงการจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3. ขั้นตอนก่อนดาเนินงาน
3.1 จัดเตรียมคากล่าวเปิดงาน คากล่าวต้อนรับ คากล่าวรายงาน คากล่าวเปิด – ปิดการประชุม
3.2 ข้อมูลในการประชุม ข้อมูลในการบรรยาย กาหนดการต่าง ๆ ระเบียบวาระการประชุม ดูงาน
3.3 การจัดเตรียมสถานที่รับรอง ห้องประชุม ยานพาหนะ โรงแรมที่พัก สถานที่ดูงาน
3.4 จัดเตรียมของที่ระลึก นามบัตร อาหารว่าง อาหารกลางวัน การเลี้ยงต้อนรับหรือการเลี้ยงรับรอง
3.5 ดาเนินการยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3.6 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่างประเทศ (focal point หรือ contact
person) เพื่อประสานงานในรายละเอียดต่าง ๆ
4. ขั้นตอนระหว่างการดาเนินงาน
4.1 จั ด เตรี ย มยานพาหนะ ป้ ายชื่อแขกต่างประเทศหรือหน่ว ยงานเพื่ อรอรับแขกต่างประเทศที่
ท่าอากาศยานตามกาหนดการวันและเวลา ข้อมูลเที่ยวบิน ที่ได้ประสานงานล่วงหน้าไว้กับ contact person
4.2 ดาเนิ น การตามกาหนดการโดยนัก วิเทศสั มพั น ธ์ห รือเจ้าหน้ าที่ อาคัน ตุกะสั ม พัน ธ์ (Liaison
Officer – LO) ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องอยู่กับแขกตลอดเวลาในขณะที่แขกต่างประเทศยังพานักอยู่ในประเทศไทย
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
4.3 ควบคุ ม ดู แ ลค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร รวมทั้ ง เก็ บ รวบรวม
ใบเสร็จรับเงิน เอกสารการจ่ายเงินต่าง ๆ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง
4.๔ เมื่อดาเนินงานครบตามกาหนดการแล้วก็ไปส่งแขกต่างประเทศที่ท่าอากาศยานเพื่อเดินทางกลับ
ประเทศต่อไป
5. ขั้นตอนหลังการดาเนินงาน
5.1 จัดทารายงานสรุปการประชุม การศึกษาดูงาน
5.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานประจาปีด้านต่างประเทศ
5.3 จัดทาใบสาคัญ และส่งเงินยืมทดรองราชการ
*************************
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ลาดับที่

Work flow กระบวนการการต้อนรับแขกต่างประเทศ
ผังกระบวนการ

1.

กษ.หรือชป. ได้รับหนังสือ
แจ้งการเยือนจากต่างประเทศ หรือมีหนังสือเชิญ
ผู้แทนจากต่างประเทศให้มาเยือนประเทศไทย

2.

ขออนุมัติกรมเพื่อดาเนินงาน

Yes

No
(ปรับแก้งบประมาณ
เพิ่ม-ลด)

1 – 2 วัน

3 วัน

3.

ดาเนินโครงการ

7 วัน

4.

ขั้นตอนก่อนการดาเนินงาน

12 วัน

5.

ขั้นตอนระหว่างการดาเนินงาน

15 วัน

6.

ขั้นตอนหลังดาเนินงาน

จบงาน

รวมเวลาทั้งหมด 46 วัน

๕

7 วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ: การต้อนรับแขกต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: ร้อยละการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 100)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรมชลประทานได้รับ
หนังสือแจ้งการเยือนจากต่างประเทศ หรือมีหนังสือเชิญให้
ผู้แทนจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทย

1 – 2 วัน

จัดทาบันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพื่อดาเนินการ

ขออนุมัติกรมเพื่อดาเนินงาน

2.
Yes
3.

4.

No
(ปรับแก้งบประมาณ
เพิ่ม-ลด)

ดาเนินโครงการ

ขั้นตอนก่อนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรม
ชลประทานได้อนุมัติให้ดาเนินการ

-กองแผนงาน
-กองการเงินและ
บัญชี
-เจ้าหน้าที่ส่วน
โครงการเงินกู้และ
กิจการต่างประเทศ

3 วัน

7 วัน

12 วัน

ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาวัตถุประสงค์ การใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
และระดับของแขกต่างประเทศที่มา
เตรียมการด้านต่าง ๆ
เยือน
แต่งตั้งคณะทางานด้านต่าง ๆ (ในกรณีที่
เป็นการประชุมใหญ่หรือการประชุม
สาคัญแขกผู้มาเยือนเป็นระดับรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี หัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปจาก
หลายประเทศ) เช่น
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1. มีการจัดประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะทางาน ฯ ในแต่ละช่วง
ตามความเหมาะสมเพื่อรายงานความ
ก้านหน้า การจัดเตรียมงานในแต่ละ
ด้าน และรับทราบถึงปัญหาต่างๆ เพื่อ

ลาดับ

5.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ขั้นตอนระหว่างการดาเนินงาน

15 วัน

รายละเอียดงาน
1. คณะทางานด้านพิธีการ
2. คณะทางานด้านสารัตถะ
3. คณะทางานด้านสถานที่
4. คณะทางานยานพาหนะ
5. คณะทางานฝ่ายการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น

มาตรฐานคุณภาพงาน
ได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที
2. ซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติในการรับรอง
บุคคลสาคัญ
3. ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จัดประชุมหรือ
จัดงาน โรงแรมที่พัก พื้นที่โซน
นิทรรศการ ห้องรับประทานอาหารเช้า
ห้องรับประทานอาหารกลางวัน ห้อง
จัดเลี้ยงต้อนรับ
4. การประสานงานกับ organizer
เพื่อจัดการแสดงทางวัฒนธรรม
5. การเช่ายานพาหนะสาหรับบุคคล
สาคัญ
1. คณะทางานฝ่ายพิธีการ
1. จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษที่ท่า
2. คณะทางานฝ่ายยานพาหนะ
อากาศยานเพื่อรอรับการต้อนรับ และ
3. คณะทางานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ส่งกลับภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
4. คณะทางานฝ่ายสารัตถะ
2. จัดรูปขบวนรถยนต์บุคคลสาคัญ
ตามที่ได้ประชุมวางแผนกับฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย ตามกาหนดการใน
แต่ละวัน เช่น จากท่าอากาศยาน –
โรงแรมที่พัก – สถานที่ดูงาน –
โรงแรมที่พัก – ท่าอากาศยาน
3. จัดเตรียมหัวข้อ เอกสาร เนื้อหาใน
การประชุม
7

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ขั้นตอนหลังดาเนินงาน
6.
7 วัน

รายละเอียดงาน
- คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ สรุปผลและ
ประเมินการปฏิบัติงาน
- จัดทาใบสาคัญ และคืนเงินทดรอง
ราชการ

จบงาน
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
1. กษ. หรือ ชป.ได้รับหนังสือแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายใน 1. แนวคิดและหลักการ
การเยือนจากต่างประเทศ หรือ
และภายนอกร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการรับรองแขก
ฝ่ายไทยมีหนังสือเชิญให้แขก
การเยือนของหน่วยงานหรือคณะผู้แทน ต่างประเทศ
ต่างประเทศมาเยือนไทย
จากต่างประเทศ
2. ความรู้เรื่องพิธีทางการ
ทูต
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยสานัก
บริหารโครงการ ผู้
อานวยส่วนโครงการ
เงินกู้และกิจการ
ต่างประเทศ

3 วัน

2. ขออนุมัติงบประมาณในการ
รับแขกต่างประเทศ

1. จัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายสาหรับการ
รับรองแขกต่างประเทศ
2. จัดทากาหนดการเข้าเยี่ยมคานับ การ
ประชุม การดูงานภาคสนาม
3. จัดทาหนังสืออนุมัติงบประมาณในการ
รับรองเสนอผู้บริหารกรมพิจารณาอนุมัติ

1. ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
พ.ศ. 2536
2. ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

นักวิเทศสัมพันธ์หรือ
เจ้าหน้าที่อาคันตุกะ
สัมพันธ์ (Liaison
Officer – LO)

7 วัน

3. ขั้นตอนก่อนการดาเนินงาน

1. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
2. ร่างหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทางานด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. จัดเตรียมคากล่าวเปิด – ปิด การ
ประชุม ดูงาน

1. หนังสือถึงกองแผนงาน
เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการ
ดาเนินการ
2. หนังสือสัญญายืมเงินทด
รองราชการ

นักวิเทศสัมพันธ์หรือ
เจ้าหน้าที่อาคันตุกะ
สัมพันธ์ (Liaison
Officer – LO)

9 วัน

9

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
5. จัดเตรียมคากล่าวรายงาน คากล่าว
3. ทาหนังสือขออนุมัติใช้
ต้อนรับในงานเลี้ยงต้อนรับ
ยานพาหนะของกรม
6. จัดเตรียมยานพาหนะ
4. ทาหนังสือขออนุมัติ
7. จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับแขก
ผู้บังคับบัญชาในการจัดซื้อ
ต่างประเทศ รวมถึงค่าอาหารว่าง อาหาร ของที่ระลึก ค่าอาหารว่าง
กลางวัน และอาหารเย็น
อาหารกลางวัน และค่าเลี้ยง
8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รับรอง
ของหน่วยงานต่างประเทศ (focal point) 5. ทาเรื่องขอใช้ห้องประชุม
ในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลรายชื่อ ต่าง ๆ
แขกผู้มาเยือน ตาแหน่ง หน่วยงาน ข้อมูล 6. ทาหนังสือประสาน
เที่ยวบินไป – กลับ ผ่านทางไปรษณีย์
สานัก/กองต่าง ๆ เพื่อให้
อิเล็กทรอนิกส์
จัดทาข้อมูลนาเสนอตาม
9. จัดเตรียมสถานที่รับรอง ห้องประชุม หัวข้อ กาหนดการ รวมถึง
ดูงาน
เป็นผู้บรรยาย
10. จัดทากาหนดการประชุม ดูงาน
7. ทาหนังสือตอบรับ
(tentative)
(acceptance letter) ยินดี
11. จัดทาข้อมูลการประชุม ระเบียบ
ในการจัดรายการดูงาน
วาระ (Agenda) ดูงาน
ประชุมแก่หน่วยงาน
12. จัดเตรียมนามบัตร
ต่างประเทศ
13. จัดเตรียมชุดยาสามัญประจาบ้าน
๘. แบบฟอร์ขออนุญาตไป
(กรณีเดินทางไปดูงานภาคสนาม)
ราชการ
14. จัดแปลคู่มือการดูงาน เอกสารการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

นักวิเทศสัมพันธ์หรือ
เจ้าหน้าที่อาคันตุกะ
สัมพันธ์ (Liaison
Officer – LO)

๗ วัน

ประชุม
15. สารองโรงแรมที่พักสาหรับแขก
ต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
16. จัดหาข้อมูลร้านอาหารและสารอง
โต๊ะ ที่นั่ง ล่วงหน้า
4. ขั้นตอนระหว่างการดาเนินงาน

๑. จัดเตรียมยานพาหนะ ป้ายชื่อแขก
๑. ใบรับรองแทน
ต่างประเทศหรือหน่วยงานเพื่อรอรับแขก ใบเสร็จรับเงิน
ต่างประเทศที่ท่าอากาศยานตาม
๒. ใบเซ็นชื่อ
กาหนดการวันและเวลา ข้อมูลเที่ยวบินที่
ได้ประสานงานไว้ล่วงหน้ากับ contact
person
๒. ดาเนินงานตามกาหนดการต่าง ๆ ที่ได้
วางไว้ โดยนักวิเทศสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่
อาคันตุกะสัมพันธ์จะต้องอยู่กับแขก
ตลอดเวลาขณะที่พานักอยู่ในประเทศไทย
๓. ประสานฝ่ายสถานที่จัดประชุม ดูงาน
ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน อาหารเครื่องดื่นในงานเลี้ยง
รับรอง
๔. ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เก็บ
11

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

๑. หนังสือสัญญายืมเงินทด
รองราชการ
๒. แบบฟอร์ม 8707
๓. แบบฟอร์ม กจ.๙

นักวิเทศสัมพันธ์หรือ
เจ้าหน้าที่อาคันตุกะ
สัมพันธ์ (Liaison
Officer – LO)

ภายใน 7 วัน

รวบรวมใบเสร็จรับเงิน สาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับจ้าง
๕. เมื่อดาเนินงานเสร็จสิ้นตามกาหนดการ
แล้วก็ไปส่งแขกที่ท่าอากาศยานเพื่อ
เดินทางกลับ
๕. ขั้นหลังการดาเนินงาน

๑. จัดทารายงานสรุปการประชุม
การศึกษาดูงาน
๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน
ประจาปีด้านต่างประเทศ
๓. จัดทาใบสาคัญ และส่งเงินยืมทดรอง
ราชการ
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7. ระบบติดตามประเมินผล
ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
1. กษ./ชป. ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน แขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 1. ข้อมูลการประชุม ดูงานได้รับการ ผู้อานวยการสานัก
ต่างประเทศเพื่อมาเยือนประเทศไทย เพื่อประชุม ศึกษาดูงาน เกิดความประทับใจ พิจารณาผ่านการเห็นชอบจาก
บริหารโครงการ
2. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเลี้ยง
การประชุม การดูงานประสบผลสาเร็จร้อยละ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
รับรอง
80
2. การจัดการต้อนรับแขก
3. ขั้นตอนก่อนการดาเนินงาน
ต่างประเทศได้รับการอนุมัติจาก
๔. ขั้นระหว่างดาเนินงาน
ผู้บริหารกรมผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
๕. ขั้นหลังดาเนินงาน
3. มีการจัดประชุมคณะทางานแต่ละ
ฝ่ายร่วมกันเพื่อทราบผลการ
ดาเนินงาน
4. การประเมินผลได้รับการเห็นชอบ
และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล
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ข้อเสนอแนะ

๘. เอกสารอ้างอิง
1พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
2หนังสือคาศัพท์-คาย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

http://www.mfa.go.th/asean/th/code?c=v
9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

9.1 แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง แบบ ตม.6 แบบเดิม
9.2 แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง แบบ ตม.6 แบบใหม่
9.3 แบบฟอร์มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แบบ ต.8
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง แบบ ตม.6 แบบเดิม
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แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง แบบ ตม.6 แบบใหม่

26

27

