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บทนํา
ความร่ว มมือ ระหว่ า งประเทศ เป็ น กิจ กรรมสํา คัญ ที่ร ฐั บาลทุ ก ประเทศต้อ งดํา เนิ น การ
ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึ่งความเจริญและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นในภูมภิ าค
เดียวกันหรือระหว่างภูมภิ าค ย่อมมีผลกระทบทัง้ ทางด้านการเมือง ความเป็ นอยู่ วิชาการและเทคโนโลยี
และการค้าและการแข่งขันต่อประเทศอื่นๆ ในปั จจุบนั ความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศได้มสี ่วนสําคัญ
ที่จะชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆ มีทศิ ทางของประเทศไปทางใด และสะท้อนให้เห็นถึงฐานะของประเทศนัน้
ดังนัน้ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มจึงได้กํ าหนดให้ค วามร่ว มมือระหว่างประเทศเป็ น
ยุทธศาสตร์ทส่ี ําคัญในการดําเนินงานของกระทรวง กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็ นหน่ วยงานหนึ่งภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ตระหนักในความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทัง้ ทางด้านการแลกเปลีย่ นเทคนิควิชาการ การสนับสนุ นด้านการจัดการมลพิษ การเจรจาต่อรองทางการค้า
ที่มปี ระเด็นด้านสิง่ แวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง และการเป็ นพันธมิตรกับนานาประเทศในการร่วมกันป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและประเมินผล จึงได้จดั ทําคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการประสานงาน
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศขึน้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงาน
และจะได้มคี วามเข้าใจในทิศทางและแนวทางการทํางานร่วมกัน เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายทีก่ าํ หนด
เอกสารฉบับนี้มแี นวทางการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ใน 2 กรณี คือ 1) กรณีเป็ นเรื่องระดับกรม และ 2) กรณีเป็ นเรื่องระดับกระทรวง โดยทัง้ 2 กรณี เป็ นหัวข้อ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ
1. การรับเรือ่ งเข้ากรม
2. การรับเรือ่ งเข้าหน่วยปฏิบตั งิ าน
3. การดําเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ าน
4. การเสนอเรือ่ งออกจากหน่วยงาน
และได้จดั ทําแผนผังแสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและจํานวนวันของการปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอน รวมทัง้ ได้เสนอ
ปั ญหาอุปสรรคของการปฏิบตั งิ านและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
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กรณี เป็ นเรือ่ งระดับกรม
แนวทางการดําเนิ นงานการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรณี เป็ นเรื่องระดับกรม
ขอบเขตการดําเนิ นงาน
การประสาน ติดตาม ประชุม วิเคราะห์และเสนอกรอบในการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
และภายในประเทศด้านการจัดการมลพิษกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการและงบประมาณการเข้าร่วมประชุม และการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
ภายใต้กรอบข้อตกลงทวิภาคี พหุภาคี และพันธกรณีดา้ นสิง่ แวดล้อม ตลอดจนอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
1. การรับเรื่องเข้ากรม
สํานักงานเลขานุ การกรม กลุ่มงานสารบรรณรับเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศจากหน่ วยงาน
ภายนอกและเสนอเรื่องให้ อคพ. หรือ รอง อคพ. พิจารณาสังการให้
่
หน่ วยงานดําเนินการ (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน) ยกเว้นกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่ ป็ นเรือ่ งทางวิชาการเฉพาะ ซึง่ ได้มกี ารมอบหมาย
่
วยงานได้รบั เรื่องแล้วจะนํ าเรื่องดัง กล่า ว
กอง/ศูนย์ รับผิดชอบอยู่แล้ว จากนัน้ เมื่อฝ่ ายบริหารทัวไปของหน่
เสนอผู ้อํ า นวยการหน่ ว ยงาน (ผอ.กยผ.) พิจ ารณาสั ่งการให้ห น่ ว ยปฏิบ ตั ิง านดํ า เนิ น การต่ อ ไป
ตามความเร่งด่วนของเรือ่ งนัน้ ๆ โดยเวลาปฏิบตั งิ านรวมประมาณ 2 วัน
2. การรับเรื่องเข้าหน่ วยปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วยปฏิบ ัติงานรับเรื่องจากฝ่ ายบริหารทัวไปของหน่
่
วยงานและหัวหน้ าหน่ วยงานปฏิบ ัติงาน
(หัวหน้าส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ) พิจารณาเรือ่ งและมอบหมายให้ผปู้ ฏิบตั งิ านดําเนินการ
3. การดําเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
3.1 ผูป้ ฏิบตั งิ านสรุปประเด็นสําคัญของเรื่องทีจ่ ะดําเนินความร่วมมือ เช่น การพิจารณาความร่วมมือ
เฉพาะสาขา การพิจารณาร่างข้อตกลงระหว่างประเทศ การเสนอชื่อผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมหารือ เป็ นต้น ทัง้ นี้
ผู้ปฏิบ ตั ิงานต้องแยกสรุปประเด็นของแต่ ละสาขา เช่น เรื่องนํ้ า ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สารอันตราย
อากาศ เสียง และเทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อมในภาพรวม
3.2 จัดทําใบนํ าส่งขอความร่วมมือหรือขอความอนุ เคราะห์จากหน่วยงาน (กอง/ศูนย์) ในประเด็นต่างๆ
โดยสรุปสาระของเรื่องและแยกรายละเอียดการขอความร่วมมือหรือข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละสาขา
ให้ชดั เจน รวมทัง้ กําหนดวันที่ต้องการให้หน่ วยงานแจ้งตอบกลับให้ชดั เจน ซึ่งหากเป็ นเรื่องพิจารณาให้
ข้อ คิด เห็น จะให้เวลาประมาณ 1 สัป ดาห์ ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ก ับ ความเร่งด่ ว นของเรื่อ งที่ได้รบั โดยขัน้ ตอนนี้
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านประมาณ ½ วัน นับจากที่ได้รบั เรื่องมอบหมายจากหัวหน้าหน่ วย
ปฏิบตั งิ าน
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โดยตรงอย่างไม่เป็ นทางการ เพือ่ จัดเตรียมข้อมูลหรือประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องก่อนการประสานอย่างเป็ นทางการ
3.3 ผู้ปฏิบ ัติประสานและติดตาม ตลอดจนชี้แจงให้ความชัดเจนในรายละเอียดที่หน่ วยงาน (กอง/ศูนย์)
ต้องดําเนินการ ทัง้ ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเอกสารเพิม่ เติมหากจําเป็ น ซึง่ ในระหว่างนี้
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องศึกษาเอกสารและเสนอข้อคิดเห็นต่อเอกสารด้วย
3.4 เมื่อหน่ วยงาน (กอง/ศูนย์) แจ้งตอบกลับแล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องรวบรวมข้อคิดเห็นหรือประเด็น
ต่างๆ และสรุปจัดข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นเหตุเป็ นผลของข้อคิดเห็นต่างๆ จากนัน้
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะจัดทําหนังสือภายใน (สําหรับหน่ วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม) หรือ
หนังสือภายนอก (สําหรับหน่ วยงานนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม) แจ้งตอบหน่ วยงาน
เจ้าของเรือ่ ง โดยผูป้ ฏิบตั งิ านจะใช้เวลาในการสรุปและจัดทําหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานภายในเวลา 3 วัน
3.5 ในกรณีทค่ี รบกําหนดเวลาการขอความร่วมมือ/ขอความอนุ เคราะห์จากหน่วยงาน (กอง/ศูนย์) แล้ว
แต่ยงั ได้รบั การแจ้งตอบไม่ครบจากทุกหน่วยงาน ผูป้ ฏิบตั งิ านจะประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทีย่ งั ไม่ได้แจ้งตอบ
โดยจะประสานอย่างไม่เป็ น ทางการกับ ผู้ท่ีได้รบั มอบหมายให้ป ฏิบ ัติงานโดยตรง เพื่อ ให้แจ้งตอบและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะได้รวบรวมเสนอผูบ้ งั คับบัญชาต่อไป
3.6 ผูป้ ฏิบตั งิ านนํ าหนังสือภายใน หรือหนังสือภายนอกในข้อ 3.4 เสนอต่อ ผอ.กยผ. พิจารณา
และลงนามในใบนํ าส่งเพื่อเสนอ รอง อคพ./ อคพ. พิจารณาและลงนามในหนังสือต่อไป โดยขัน้ ตอนนี้ใช้
เวลาประมาณ 1 วัน
3.7 นําเสนอบันทึกข้อความที่ ผอ.กยผ. ลงนาม (ตรวจ) แล้ว เสนอต่อ รอง อคพ. หรือ อคพ.
ในกรณีทเ่ี ป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบาย เพือ่ พิจารณาลงนาม
4. การเสนอเรื่องออกจากหน่ วยงาน
4.1 ฝ่ ายบริหารทั ่วไปของหน่ วยงานนําหนังสือทีผ่ อู้ าํ นวยการหน่ วยงาน (ผอ.กยผ.) ลงนามแล้ว
ส่งเรื่องออกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําเสนอต่อ รอง อคพ. และ/ หรือ อคพ. พิจารณาและลงนาม
ต่อไป ตามลําดับ โดยขัน้ ตอนนี้รวมใช้เวลาประมาณ 2 วัน
ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขหนังสือหรือข้อมูล ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รบั ข้อสังการให้
่
แก้ไขหนังสือหรือข้อมูล แล้วนํ าเสนอผูอ้ ํานวยการหน่ วยงานและ รอง อคพ./
อคพ. พิจารณาและลงนามต่อไป ตามลําดับ
4.2 เมื่อหนังสือได้รบั การลงนาม และฝ่ ายบริหารทัวไปออกเลขหนั
่
งสือเรียบร้อยแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จะนํ าหนังสือฉบับจริงใส่ซองและส่งให้ฝ่ ายบริหารทัว่ ไปของหน่ วยงานดําเนิ นการจัดส่งให้ส่วนสารบรรณกรม
สํานักงานเลขานุการกรม เพือ่ จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งต่อไป
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กรณี เป็ นเรื่องระดับกรม
สารบรรณ คพ.

½ วัน

อคพ./ รอง อคพ.

½ วัน

ธุรการ กผผ./ ผอ.กยผ.
ส่วนงาน

½ วัน

งานวิเทศฯ

½ วัน

ประสานกับ กอง/ศูนย์
กอง/ศูนย์ พิจารณาให้ขอ้ มูล/ความเห็น
ธุรการ กยผ./ ผอ.กยผ

½ วัน
7 วัน (*เวลาปกติ)
½ วัน

งานวิเทศฯ สรุปเรือ่ ง/ แปลเอกสาร

1 วัน* (เวลาปกติ)

จัดทําหนังสือภายใน /หนังสือภายนอก

1 วัน

ทาน/ตรวจ โดย ผอ.ส่วน./ผอ.กยผ.
ไม่เห็นชอบ

½ วัน

เสนอ รอง อคพ./ อคพ. ลงนาม

1 วัน
2 วัน

หน่วยงานต้นเรือ่ ง
รวมเวลา 15 ½ วัน
* หมายเหตุ ระยะเวลาทีใ่ ห้กอง/ศูนย์ ฝ่ ายพิจารณาข้อมูลจะขึน้ กับระยะเวลาทีห่ น่วยงานต้นเรือ่ งกําหนดมา
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กรณี เป็ นเรือ่ งระดับกระทรวง
แนวทางการดําเนิ นงานการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรณี เป็ นเรื่องระดับกระทรวง
ขอบเขตการดําเนิ นงาน
การประสาน ติดตาม ประชุม วิเคราะห์และเสนอกรอบในการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
และภายในประเทศด้านการจัดการมลพิษกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องระดับกระทรวง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการและงบประมาณการเข้าร่วมประชุม และการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
ภายใต้กรอบข้อตกลงทวิภาคี พหุภาคี และพันธกรณีดา้ นสิง่ แวดล้อม ตลอดจนอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
1. การรับเรื่องเข้ากรม
สํานักงานเลขานุ การกรม กลุ่มงานสารบรรณรับเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศจากหน่ วยงาน
ภายนอกและเสนอเรือ่ งให้ อคพ. หรือ รอง อคพ. พิจารณาสังการให้
่
หน่วยงานดําเนินการ (กองแผนงานและ
ประเมินผล) ยกเว้นกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่ ป็ นเรื่องทางวิชาการเฉพาะ ซึง่ ได้มกี ารมอบหมาย
สํานัก/กอง/ฝ่ าย รับผิดชอบอยูแ้ ล้ว จากนัน้ เมื่อฝ่ ายบริหารทัวไปของหน่
่
วยงานได้รบั เรื่องแล้วจะนํ าเรื่อง
ดังกล่าวเสนอผู้อาํ นวยการหน่ วยงาน (ผอ.กยผ.) พิจารณาสั ่งการให้หน่ วยปฏิบตั ิงานดําเนินการต่อไป
ตามความเร่งด่วนของเรือ่ งนัน้ ๆ โดยเวลาปฏิบตั งิ านรวมประมาณ 2 วัน
2. การรับเรื่องเข้าหน่ วยปฏิ บตั ิ งาน
หน่ วยปฏิบ ัติงานรับเรื่องจากฝ่ ายบริหารทัวไปของหน่
่
วยงานและหัวหน้ าหน่ วยงานปฏิบ ัติงาน
(ผูอ้ าํ นวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ) พิจารณาเรือ่ งและมอบหมายให้ผปู้ ฏิบตั งิ านดําเนินการ
3. การดําเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
3.1 ผูป้ ฏิบตั งิ านสรุปประเด็นสําคัญของเรื่องทีจ่ ะดําเนินความร่วมมือ เช่น การพิจารณาความร่วมมือ
เฉพาะสาขา การพิจารณาร่างข้อตกลงระหว่างประเทศ การเสนอชื่อผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมหารือ เป็ นต้น ทัง้ นี้
ผู้ปฏิบ ตั ิงานต้องแยกสรุปประเด็นของแต่ ละสาขา เช่น เรื่องนํ้ า ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สารอันตราย
อากาศ เสียง และเทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อมในภาพรวม
3.2 จัดทําใบนํ าส่งขอความร่วมมือหรือขอความอนุ เคราะห์จากหน่ วยงาน (กอง/ศูนย์) ในประเด็นต่างๆ
โดยสรุปสาระของเรือ่ งและแยกรายละเอียดการขอความร่วมมือหรือข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละสาขาให้
ชัด เจน รวมทัง้ กําหนดวัน ที่ต้องการให้ห น่ ว ยงานแจ้งตอบกลับ ให้ช ดั เจน ซึ่งหากเป็ น เรื่อ งพิจารณาให้
ข้อ คิด เห็น จะให้เวลาประมาณ 1 สัป ดาห์ ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ก ับ ความเร่ง ด่ ว นของเรื่อ งที่ได้รบั โดยขัน้ ตอนนี้
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านประมาณ ½ วัน นับจากที่ได้รบั เรื่องมอบหมายจากหัวหน้าหน่ วย
ปฏิบตั งิ าน
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โดยตรงอย่างไม่เป็ นทางการ เพือ่ จัดเตรียมข้อมูลหรือประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องก่อนการประสานอย่างเป็ นทางการ
3.3 ผู้ปฏิบ ัติประสานและติดตาม ตลอดจนชี้แจงให้ความชัดเจนในรายละเอียดที่หน่ วยงาน (กอง/ศูนย์)
ต้องดําเนินการ ทัง้ ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเอกสารเพิม่ เติมหากจําเป็ น ซึง่ ในระหว่างนี้
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องศึกษาเอกสารและเสนอข้อคิดเห็นต่อเอกสารด้วย
3.4 เมื่อหน่วยงาน (กอง/ศูนย์) แจ้งตอบกลับแล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องรวบรวมข้อคิดเห็นหรือประเด็น
ต่างๆ และสรุปจัดข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นเหตุเป็ นผลของข้อคิดเห็นต่างๆ จากนัน้
ผู้ ป ฏิ บ ั ติ งานต้ อ งจัด ทํ าหนั งสื อ ภายในสรุ ป เรื่อ งเดิ ม และผลการดํ า เนิ น งาน เสนอ รอง อคพ./ อคพ.
เพือ่ พิจารณานําเสนอ ปกท.ทส. ดังนี้
3.4.1 หากเรือ่ งเดิมออกโดยระดับสํานักงานปลัดกระทรวงของเจ้าของเรื่อง ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องทํา
หนังสือภายในสรุปเรื่องเดิมและผลการดําเนินงานเสนอ ปกท.ทส. เพื่อให้ ปกท.ทส. พิจารณาและลงนาม
ในหนังสือภายนอกแจ้งตอบหน่ วยงาน โดยผู้ป ฏิบ ัติงานจะใช้เวลาในการสรุป และจัดทําหนังสือดังกล่าว
ภายในเวลา 2 วัน
3.4.2 หากเรื่องเดิมออกโดยระดับสํานักงานรัฐมนตรีของเจ้าของเรื่อง หรือเป็ นเรื่องที่ รมว.ทส.
ต้องลงนามตอบประเด็น ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องทําหนังสือภายในสรุปเรือ่ งเดิมและผลการดําเนินงานเสนอ ปกท.ทส.
เพื่อให้ ปกท.ทส. พิจารณานํ าเสนอ รมว.ทส. เพื่อพิจารณาและลงนามในหนังสือภายนอกแจ้งตอบหน่ วยงาน
โดยผูป้ ฏิบตั งิ านจะใช้เวลาในการสรุปและจัดทําหนังสือดังกล่าวภายในเวลา 2 วัน
3.5 ในกรณีทค่ี รบกําหนดเวลาการขอความร่วมมือ/ขอความอนุ เคราะห์จากหน่ วยงาน (กอง/ศูนย์) แล้ว
แต่ยงั ได้รบั การแจ้งตอบไม่ครบจากทุกหน่วยงาน ผูป้ ฏิบตั งิ านจะประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทีย่ งั ไม่ได้แจ้งตอบ
โดยจะประสานอย่างไม่เป็ น ทางการกับ ผู้ท่ีได้รบั มอบหมายให้ป ฏิบ ัติงานโดยตรง เพื่อ ให้แจ้งตอบและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะได้รวบรวมเสนอผูบ้ งั คับบัญชาต่อไป
3.6 ผูป้ ฏิบตั งิ านนําหนังสือภายใน และหนังสือภายนอกในข้อ 3.4 เสนอต่อ ผอ.กยผ. พิจารณาและ
ลงนามในใบนํ าส่ งเสนอ รอง อคพ./ อคพ. เพื่อพิจารณานํ าเสนอ ปกท.ทส. โดยมีข นั ้ ตอนในการเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาลงนาม คือ
3.6.1 หากเรื่อ งเดิม ออกโดยระดับ สํ า นั ก งานปลัด กระทรวงของเจ้า ของเรื่อ ง ปกท.ทส.
ต้องเป็ นผูล้ งนาม
(1) ผูป้ ฏิบตั ิงานลงนาม “ร่าง” ในสําเนาคู่ฉบับ และรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาของ
หนังสือภายใน และลงนาม “ร่าง” ในสําเนาคูฉ่ บับ และรับรองสําเนาถูกต้องของหนังสือภายนอก
(2) ผูอ้ ํานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ ลงนาม “ทาน” ในสําเนาคู่ฉบับของหนังสือภายใน
และสําเนาคูฉ่ บับของหนังสือภายนอก
(3) ผอ.กยผ. ลงนาม “ตรวจ” ในสําเนาคู่ฉบับของหนังสือภายใน และสําเนาคู่ฉบับของ
หนังสือภายนอก
(4) รอง อคพ./ อคพ. ลงนามในหนังสือภายใน เสนอ ปกท.ทส.
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(1) ผูป้ ฏิบตั ิงานลงนาม “ร่าง” ในสําเนาคู่ฉบับ และรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาของ
หนังสือภายใน และลงนาม “ร่าง” ในสําเนาคูฉ่ บับของหนังสือภายนอก
(2) หัวหน้าส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ ลงนาม “ทาน” ในสําเนาคูฉ่ บับของหนังสือภายใน
(3) ผอ.กยผ. ลงนาม “ตรวจ” ในสําเนาคู่ฉบับของหนังสือภายใน และลงนาม “ทาน”
ในสําเนาคูฉ่ บับ และรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาของหนังสือภายนอก
(4) รอง อคพ./ อคพ. ลงนามในหนังสือภายใน เสนอ ปกท.ทส. และลงนาม “ตรวจ”
ในสําเนาคูฉ่ บับของหนังสือภายนอก
ขัน้ ตอนการลงนามนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
4. การเสนอเรื่องออกจากกรม
4.1 ฝ่ ายบริหารทัวไปของหน่
่
วยงานนําหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก ที่ ผอ.กยผ. ลงนามแล้ว
ส่งเรื่องออกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสนอต่อ รอง อคพ./ อคพ. เพื่อพิจารณาและลงนามใน
หนังสือภายใน และหนังสือภายนอก ขัน้ ตอนนี้รวมใช้เวลาประมาณ 2 วัน
ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขหนังสือหรือข้อมูล ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
่
แก้ไขหนังสือหรือข้อมูล แล้วนํ าเสนอ ผอ.กยผ. และ รอง อคพ./อคพ.
นับถัดจากวันที่ได้รบั ข้อสังการให้
พิจารณาและลงนามต่อไป ตามลําดับ
4.2 เมื่อหนังสือได้รบั การลงนามแล้ว เฉพาะหนังสือภายในให้ออกหมายเลขออกทีฝ่ ่ ายบริหารทัวไป
่
ส่วนหนังสือภายนอกยังคงเว้นว่างหมายเลขออกไว้ (ทส 0303/
) จากนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานต้องนํ าหนังสือ
ภายในเฉพาะต้นฉบับ และหนังสือภายนอกพร้อมสําเนาส่งให้ฝ่ายบริหารทัวไปของหน่
่
วยงานดําเนินการจัดส่งให้
สารบรรณสํานักงานปลัดกระทรวง ซึง่ สารบรรณสํานักงานปลัดกระทรวงจะนําหนังสือทัง้ 2 ประเภท เสนอต่อ
รอง ปกท.ทส. และ ปกท.ทส. ตามลําดับ เพือ่ พิจารณาและลงนามในหนังสือภายนอกต่อไป
เมื่อหนังสือภายนอกได้รบั การลงนาม และสารบรรณสํานักงานปลัดกระทรวงออกเลขหนังสือ
เรียบร้อยแล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านจะนําหนังสือฉบับจริงใส่ซองและส่งให้ฝ่ายบริหารทัวไปของหน่
่
วยงานดําเนินการ
จัดส่งให้สว่ นสารบรรณกรม สํานักงานเลขานุการกรม เพือ่ จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งต่อไป

-8ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน การประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรณี เป็ นเรื่องระดับกระทรวง
สารบรรณ คพ.

½ วัน

อคพ./ รองอคพ.

½ วัน
½ วัน

ธุรการ กยผ./ ผอ.กยผ.
ส่วนงาน

½ วัน

งานวิเทศฯ

½ วัน

ประสานกับ กอง/ศูนย์
กอง/ศูนย์ พิจารณาให้ขอ้ มูล/ ความเห็น
ธุรการ กยผ./ ผอ.กยผ.
งานวิเทศฯ สรุปเรือ่ ง/ แปลเอกสาร
จัดทําหนังสือภายใน /หนังสือภายนอก
ทาน/ตรวจ โดย ผอ.ส่วนงาน/ ผอ.กยผ.

½ วัน
7 วัน (*เวลาปกติ)
½ วัน
1 วัน *(เวลาปกติ)
1 วัน
1 วัน

ธุรการออกเลขหนังสือภายในจากกรม
2 วัน
ไม่เห็นชอบ

เสนอ รอง อคพ./ อคพ.ลงนาม
ออกเลขหนังสือภายนอก โดยสารบรรณสํานักงานปลัดกระทรวง
เสนอ ปกท.ทส./ รมว.ทส. ลงนาม
ส่งหน่วยงานต้น-9เรือ่ ง

รวมเวลาทีเ่ รือ่ งออกจากกรม 15 ½ วัน
* หมายเหตุ ระยะเวลาทีใ่ ห้ กอง/ศูนย์ พิจารณาข้อมูลจะขึน้ กับระยะเวลาทีห่ น่วยงานต้นเรือ่ งกําหนดมา

-9ขัน้ ตอนการปรับลดการปฏิ บตั ิ งาน การประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในกรณี เร่งด่วน
ขัน้ ตอน
1
2

3

4

5

6
7
8

9

รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน

ระยะเวลา
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านหลัง
ปฏิบตั งิ าน (วัน) ลดขัน้ ตอนแล้ว (วัน)
1
1

สารบรรณ คพ. เสนอเรื่องให้ อคพ. หรือ รอง อคพ. พิจารณาสังการ
่
ให้หน่วยงาน (กยผ.) ปฏิบตั ิ
ธุรการ กยผ. กลันกรองเรื
่
่องเข้าเบือ้ งต้น
2.1 เรือ่ งด่วน ธุรการถ่ายสําเนาเรือ่ งให้กลุม่ งานรับผิดชอบเร่งดําเนินการ
ส่วนเอกสารฉบับจริงเสนอ ผอ. กยผ. พิจารณาสังการ
่
½
2.2 เรือ่ งปฏิบตั กิ ารตามปกติ ธุรการนําเรือ่ งเสนอ ผอ. กยผ. พิจารณาสังการ
่
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ กยผ.
3.1 เรือ่ งด่วน ธุรการถ่ายสําเนาให้กลุม่ งานรับผิดชอบเร่งดําเนินการ
1
3.2 เรือ่ งปฏิบตั กิ ารตามปกติ ผอ. กยผ. สังการมายั
่
งผูอ้ าํ นวยการ
ส่วนงาน และผูอ้ าํ นวยการส่วนงานมายังผูป้ ฏิบตั งิ าน
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ สรุปประเด็นคําขอ หรือ ประเด็นทีไ่ ด้รบั การสังการ
่
4.1 เรือ่ งด่วน
4.1.1 งานวิเทศฯ ประสาน กอง/ศูนย์ โดยถ่ายสําเนาต้นเรือ่ ง
และจัดทําใบนําส่ง สรุปเรื่องเดิม ชื่อหน่วยงานทีข่ อข้อมูล
สรุปประเด็นทีข่ อให้ กอง/ศูนย์ ปฏิบตั ิ และระบุวนั
เวลา ทีต่ อ้ งการส่งเรือ่ งกลับ หรือ วัน เวลา สถานทีน่ ดั ประชุม
4.1.2 ติดต่อ กอง/ศูนย์ ทางโทรศัพท์ เพือ่ ขอให้ดาํ เนินการทันที
ก่อนทีใ่ บนําส่งอย่างเป็ นทางการจะไปถึง กอง/ศูนย์
½
4.2 เรือ่ งปฏิบตั ติ ามปกติ งานวิเทศฯ ถ่ายสําเนาต้นเรือ่ ง และจัดทํา
ใบนําส่ง สรุปเรื่องเดิม ชื่อหน่วยงานทีข่ อข้อมูลสรุปประเด็นที่
ขอให้ กอง/ศูนย์ ปฏิบตั ิ และระบุวนั เวลาทีต่ อ้ งการส่งเรือ่ งกลับ
หรือ วัน เวลา สถานทีน่ ดั ประชุม
รอรับข้อมูลตอบกลับจาก กอง/ศูนย์
5.1 เรือ่ งด่วน งานวิเทศฯ ติดต่อขอข้อมูล จาก กอง/ศูนย์
ส่วน กอง/ศูนย์ เสนอเรื่องออกอย่างเป็ นทางการตามขัน้ ตอน
ปฏิบตั ขิ องราชการ
7½
5.2 เรือ่ งปฏิบตั ติ ามปกติ งานวิเทศฯ รอรับเรือ่ งเข้าหน่วยงานตามปกติ
2
งานวิเทศฯ จัดทําหนังสือตอบหน่วยงานต้นเรื่อง
1
ขัน้ ตอนการพิจารณาหนังสือตอบ โดย ผอ.ส่วนงาน และ ผอ.กยผ.
เสนอ อคพ. หรือ รอง อคพ. พิจารณาหนังสือออก
8.1 กรณีแก้ไขหนังสือหรือเพิม่ ข้อคิดเห็น
(ภายใน 1 วัน)
8.2 กรณีไม่มกี ารแก้ไขหนังสือหรือเพิม่ ข้อคิดเห็น
2
เสนอ ปกท.ทส./ รมว.ทส. พิจารณาลงนาม
รวมเวลาปฏิบตั งิ าน

15 ½

1

3½

1
1
(ภายใน 1 วัน)
2

9½

-10ปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบ ัติง าน การประสานงานด้า นความร่ว มมือ ระหว่ า งประเทศของส่ ว นวิเทศสัม พัน ธ์ฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มักพบปั ญหาอุปสรรคทีท่ าํ ให้การปฏิบตั งิ านล่าช้ากว่ากําหนดในบางครัง้ ดังนี้
1. หน่ วยงานเจ้าของเรื่อง ให้เวลาดําเนิ นการพิจารณาและส่งเรื่องกลับ น้ อยเกินไป โดยทัวไป
่
พบว่าเจ้าของเรื่องให้เวลาประมาณ 5 วันทําการ ซึ่งเรื่องต่างๆ มีประเด็นที่ต้องได้รบั การพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากหลาย กอง/ศูนย์
2. ผอ. กอง/ศูนย์ ต้องมอบหมายเรื่องให้ผูป้ ฏิบตั งิ านดําเนินการพิจารณาเรื่อง และผูป้ ฏิบตั งิ าน
จะต้องเสนอความเห็นให้ ผอ.กอง/ศูนย์ พิจารณาก่อนส่งกลับให้ กยผ. จึงทําให้เสนอเรือ่ งออกจากกองได้ชา้
3. ผู้ท่ีได้รบั มอบหมายจาก กอง/ศูนย์ ให้เสนอความเห็นต่ อประเด็นที่เจ้าของเรื่องต้องการทราบ
ติดภารกิจออกปฏิบตั ริ าชการต่างจังหวัด หรือการประชุมนอกกรม
4. บางกรณีทผ่ี บู้ งั คับบัญชาส่งเรื่องกลับให้เพิม่ เติมข้อคิดเห็นหรือแก้ไข จึงต้องดําเนินการปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนใหม่
5. ผอ.ส่วนงาน และ/หรือ ผูป้ ฏิบตั งิ านวิเทศฯ ติดภารกิจด่วนอื่น หรือการประชุมนอกกรม
6. ประเด็นทีเ่ จ้าของเรือ่ งขอความเห็นมีความไม่ชดั เจน จึงต้องประสานทางโทรศัพท์กบั หน่วยงาน
เจ้าของเรือ่ งเพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติม
7. ประเด็นที่เจ้าของเรื่องขอความเห็น อาจต้องใช้ขอ้ มูลอื่นๆ ประกอบการเสนอความเห็น ซึ่งใน
บางกรณีตอ้ งใช้เวลาในการพิจารณาและประมวลผล
8. การติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องไม่ได้ใช้เป็ นปกติ
แนวทางการแก้ไข
1. ในกรณีท่เี จ้าของเรื่องให้เวลาส่งเรื่องกลับโดยด่วนนัน้ งานวิเทศฯ ได้ประสานกับฝ่ ายธุรการ
กยผ. ให้สําเนาเรื่องให้ท ราบเพื่อ เร่งดํ า เนิ น การ ในขณะเดีย วกัน กับ ที่ฝ่ ายธุ รการ กยผ. เสนอเรื่อ งให้
ผอ.กยผ. พิจารณาสังการ
่
2. งานวิเทศฯ ประสานกับธุรการ กอง/ศูนย์ สืบหาผู้ปฏิบตั ิงานของ กอง/ศูนย์ ที่คาดว่าจะได้รบั
มอบหมายให้เป็ นผูเ้ สนอข้อคิดเห็นต่อประเด็นนัน้ เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั งิ านของ กอง/ศูนย์ ได้เตรียมรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลไว้ล่วงหน้า
3. งานวิเทศฯ ขอข้อมูลจากผู้ปฏิบตั ิงานของ กอง/ศูนย์ เพื่อเตรียมจัดทําหนังสือตอบในขณะที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านของ กอง/ศูนย์ ดําเนินการเสนอเรือ่ งต่อ ผอ.กอง/ศูนย์ นัน้ ๆ
4. งานวิเทศฯ ประสานกับหน้าห้อง รอง อคพ. หรือ อคพ. เพื่อขอให้นําเสนอเป็ นเรื่องด่วนสําหรับ
การพิจารณาลงนามหนังสือตอบกลับหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
5. การขอความเห็นจาก กอง/ศูนย์ ทีเ่ กี่ยวข้องควรดําเนินการผ่านการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ลดเวลาในการทํางาน และความเห็นต่างๆ กยผ. จะเป็ นผูป้ ระมวลอีกครัง้

