
การบรรยายหัวข้อ

“หลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประสานงานประจ าคณะผู้แทน (LO)”

ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39
วันที่ 8 สิงหาคม 2560



พิธีการทูต (Protocol)
พิธีการทูต คือ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่สังคม
ยอมรับและถือเป็นมาตรฐานส าหรับรัฐบาลและ
ผู้แทนของรัฐบาลใช้ถือปฏิบัติในการด าเนิน
กระบวนการทางการทูต ทั้งในส่วนที่เป็นงานพิธี 
(Ceremonials) ที่จัดอย่างเป็นทางการและที่
จัดเป็นการส่วนตัว



พิธีการทูต (Protocol)

 ระเบียบแบบอย่างหรือขนบธรรมเนียมที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับ
การปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 เป็นหลักเกณฑ์ด้านพิธีการทางความประพฤติ (ไม่ใช่กฎหมาย) 

 มุ่งหมายที่จะก าหนดแนวทางปฏิบัติให้แต่ละคนที่ท าหน้าที่
ทางการทูตของแต่ละประเทศให้ได้รับเกียรติ ได้รับการปฏิบัติอัน
เหมาะสมและถูกต้อง



พิธีการทูต (Protocol)
พิธีการทูต มีความส าคัญอย่างมาก
การละเมิดระเบียบพิธีการทางการทูตอาจจะน าไปสู่
วิกฤติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องจาก
ถือเป็นการดูหมิ่น ไม่ให้เกียรติกัน



หลักพื้นฐานของพิธีการทูต
(Protocol’s Mix)

การแสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน (Hospitality)

การให้เกียรติ (Honor)

การให้ความคุ้มครอง ปกป้องให้ปลอดภัย (Protection)

การอ านวยความสะดวก (Facilitation)

การถ้อยทีถ้อยประติบัติ (Reciprocity)



การแสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน 
(Hospitality)

 การมีอัธยาศัยไมตรี

 การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service mind)

 ความเป็นเจ้าของบ้าน (ต้อนรับแขกผู้มาเยือน)

 การเอาใจใส่



การให้เกียรติ 
(Honor)

 การเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีระหว่างประเทศ

 สิ่งใดที่เกี่ยวกับเกียรติยศและศักด์ิศรีของประเทศ เช่น ธงชาติ 
ประมุขรัฐและบุคคลส าคัญของรัฐ ควรจะได้รับความเคารพนับถือ
และปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องตามพิธีการทูต



การให้ความคุ้มครองให้ปลอดภัย 
(Protection)

 เพื่อให้การเยือนเป็นไปอยา่ง “ราบรื่น”

 เพื่อให้แขกผู้มาเยือนเกิดความ “อุ่นใจและสบายใจ”

 อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ได้ หากเกิดเหตุอันตราย



การอ านวยความสะดวก 
(Facilitation)

 การอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การจราจร 
ที่พัก ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ข้อมูล ข่าวสาร

 เมื่อได้รับความสะดวก จะรู้สึกสะดวกสบายใจ



การถ้อยทีถ้อยประติบัติ 
(Reciprocity)

 การประติบัติต่างตอบแทน

 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา



เป้าหมายของพิธีการทูต

พิธีการทูต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กระบวนการ
และงานพิธีต่างๆ สามารถด าเนินส าเร็จลุล่วงอย่าง

 ราบรื่น/เรียบร้อย

 สะดวก/ปลอดภัย

 ถูกต้องตามหลักพิธีการทูต



เป้าหมายของพิธีการทูต

 เรียบร้อย

 สะดวก

 สมเกียรติ



เรื่องที่มีความส าคัญทางพิธีการทูต

 การจัดล าดับอาวุโส 
(Order of Precedence, Hierarchy, Seniority)

 การแสดงอัธยาศัยไมตรี (Courtesy)



การจัดล าดับอาวุโส 
(Order of Precedence)

 บุคคลที่เป็นตัวแทนแห่งรัฐ จะต้องได้รับการปฏิบัติต่ออย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน

 แต่ในความเป็นจริง ย่อมเป็นไปไม่ได้

 จึงต้องมีการจัดล าดับอาวุโสอย่างมีหลักการ



การจัดล าดับอาวุโส 
(Order of Precedence)

 การจัดล าดับอาวุโสแห่งรัฐ นิยมใช้หลักการจัดล าดับอาวุโสตาม
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อประเทศ

 ธงชาติเพลงชาติหรือ ตัวแทนของชาติ ให้ยึดหลักเกณฑ์ตาม
หลักการจัด ล าดับอาวุโสแห่งชาติ

 ล าดับอาวุโสสาหรับ คณะทูต มีการจัดที่เคร่งครัดโดยให้ยึดเอา 
วันที่เข้ารับหน้าที่เป็นหลัก



การแสดงอัธยาศัยไมตรี 
(Courtesy)

 การแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ

 การส่งผู้แทนไปร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ของรัฐ

 การส่งผู้แทนระดับต่าง ๆ ไปเยือนซึ่งกันและกัน



การรับรองการเยือน
ของแขกต่างประเทศ



ประเภทของการเยือน
การเยือนระดับต่างๆ



ประเภทของการเยือน

 การเยือนของพระราชอาคันตุกะ

 การเยือนของแขกรัฐบาล

 การเยือนของแขกกระทรวง    



(1) การเยือนของพระราชอาคันตุกะ

 การเยือนระดับสูงสุดของการเจริญสัมพันธไมตรี 
เน้นในเชิงพิธีการมากกวา่การมุง่เน้นในด้านสารัตถะ แบ่งออกเป็น

 1.1 การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะฯ 
(State Visit)

 1.2 การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ (Visit as 
Private Guests of His Majesty the King)



1.1 การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะ
พระราชอาคันตุกะ (State Visit)

 พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท่าอากาศยาน

 พิธีมอบกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานคร

 งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ า (State Banquet)

 งานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดเพื่อเป็นเกียรติ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
(Gala Reception)

 พิธีส่งอย่างเป็นทางการ



1.2 การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ 
(Visit as Private Guests of His Majesty the King)

 การการรับและส่งโดยผู้แทนพระองค์ และอธิบดีกรมพิธีการทูต

 ไม่มีพิธีรับและส่งที่เป็นทางการเต็มรูปแบบ

 ไม่มีพิธีมอบกุญแจเมืองกรุงเทพมหานคร

 ไม่มีการพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ าอย่างเป็นทางการ

 ไม่มีการเข้าเฝ้าฯ/เยี่ยมคารวะพระราชอาคันตุกะโดยประมุขฝ่าย
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ

 รัฐบาลไม่จัดงานสโมสรสันนิบาต



(2) การเยือนของแขกรัฐบาล

 การเยือนเพื่อการเจรจาหารือและกระชับความสัมพันธ์ในระดับ
รัฐบาลที่มีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ให้ความส าคัญทั้ง
ทางด้านพิธีการและด้านสารัตถะ แบ่งออกเป็น

 2.1 การเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)

 2.2 การเยือนเพื่อการเจรจาท างาน (Working Visit)

 2.3 การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (Visit as  Guests of the 
Government)



2.1 การเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)

 พิธีต้อนรับที่ท่าอากาศยาน

 พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท าเนียบรัฐบาล

 การหารือทวิภาคี

 งานเลี้ยงอาหารค่ า (หรืออาหารกลางวัน)

 พิธีส่งที่ท่าอากาศยาน



2.2 การเยือนเพื่อการเจรจาท างาน (Working Visit)

 การเยือนเพื่อเจรจาในปัญหา หรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะใน
ระยะเวลาอันสั้น

 เป็นการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศระดับอื่น ๆ

 หลีกเลี่ยงพิธีการต่าง ๆ ให้มีน้อยที่สุด เช่น ไม่มีพิธีการต้อนรับที่    
ท่าอากาศยาน/ท าเนียบรัฐบาล

 มีอยู่ทั่วไปในหมู่ประเทศอาเซียน และใกล้เคียง หรือผู้น าประเทศ
ที่เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้ว



2.3 การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล 
(Visit as Guests of the Government)

 การเยือนกึ่งทางการ เพื่อแสดงไมตรีจิตหรือให้เกียรติแก่ผู้มาเยือน

 การเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับอื่น ๆ

 จัดการต้อนรับการเยือนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 ไม่มีพิธีการใด ๆ 

 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกอนุโลมตามการเยือนแบบ    
Working Visit



(3) การเยือนของแขกกระทรวง

 การเยือนเพื่อการเจรจาหารือ หรือกระชับความสัมพันธ์ในระดับ
กระทรวง แบ่งออกเป็น

 3.1 การเยือนในระดับรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย ปลัดกระทรวง

 3.2 การเยือนของบุคคลส าคัญระดับอื่น ๆ



การจัดการประชุมระหว่างประเทศ 
= การรับรองการเยือนแขกต่างประเทศ

(หลายประเทศพร้อมกัน)



ประเภทของการประชุมระหว่างประเทศ

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส

การประชุมระดับรัฐมนตรี

การประชุมระดับผู้น า



การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officers 
Meeting : SOM)

การประชุมเพื่อเตรียมการส าหรบัการประชุมระดับ
รัฐมนตรีและระดับผู้น า

ผู้เข้าร่วม : ระดับปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวง



การประชุมระดับรัฐมนตรี

การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting)

การประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ด้านต่าง ๆ หรือเพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุมระดับ
ผู้น า

ผู้เข้าร่วม : ระดับรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง



การประชุมระดับผู้น า

การประชุมระดับผู้น า (Summit / Leaders’ Meeting)

การประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ระดับนโยบายของประเทศ

ผู้เข้าร่วม : ระดับประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี



หลักพิธีการทูตกับ
การรับรองการเยือน



สุภาษิตไทย

ใครมาถึงเรือนชาน

ต้องต้อนรับ



สุภาษิตไทย

แขกต่างประเทศเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย ต้องต้อนรับ

การต้อนรับแขกต่างประเทศ
ตามหลักพิธีการทูต



หลักพื้นฐานของพิธีการทูต
(Protocol’s Mix)

การแสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน (Hospitality)

การให้เกียรติ (Honor)

การให้ความคุ้มครอง ปกป้องให้ปลอดภัย (Protection)

การอ านวยความสะดวก (Facilitation)

การถ้อยทีถ้อยประติบัติ (Reciprocity)



เป้าหมายของพิธีการทูต

 เรียบร้อย

 สะดวก

 สมเกียรติ



เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าคณะ 
(Liaison Officer : LO)



เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าคณะ (LO) 
= เจ้าหน้าที่พิธีการทูตประจ าคณะ

รับรองและต้อนรับแขกต่างประเทศที่มาประชุมให้ได้รบั
ความสะดวกอย่างสมเกียรติ ตามหลักพิธีการทูต

ราบรื่น = ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จ



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
ประสานงานประจ าคณะ 

(Liaison Officer)



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ LO
 1. ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 2. การแต่งกาย บุคลิกภาพ กิริยามารยาท

 3.  การใช้ภาษา

 4. มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ

 5. มีความรู้เกี่ยวกับการประชุม

 6. มีทักษะความรู้อื่นๆ ที่จ าเป็น



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ LO
1. ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 มีความอดทนสูง สามารถท างานอย่างตรากตร าภายใต้ความ
กดดันสูงได้ต่อเนื่องหลายวัน

 ไม่มีโรคประจ าตัว และไม่เป็นโรคติดต่อ

 มีวินัย ตรงต่อเวลา จิตใส ร่าเริง รักการให้บริการ และมองโลกใน
ทางบวก



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ LO
2. การแต่งกาย บุคลิกภาพ กิริยามารยาท

 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย อาจใช้ชุดสูทสีกรมท่า หรือสีด า 

 ผู้ชายไม่ไว้ผมยาว หรือหนวดเครา ผู้หญิงควรรวบผม ตัดเล็บให้สั้น

 บุคลิกภาพสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน 

 มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิภาณไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างแนบเนียน 



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ LO
3.  การใช้ภาษา

 มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาของคณะที่ตน
เป็น LO ให้ได้อย่างดี

 ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ เรียบร้อย เหมะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์

 มีไหวพริบที่จะสามารถสื่อสารกับฝ่ายต่างประเทศได้ แม้มีอุปสรรค
ทางภาษา



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ LO
4. มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ

 ข้อมูลชีวประวัติ ศาสนา และวัฒนธรรมของบุคคลส าคัญ 

 ข้อมูลด้านการแพทย์ กลุ่มเลือด การแพ้ยา การแพ้อาหาร 

 ชอบ/ไม่ชอบ อะไร โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม

 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของบุคคลส าคัญ

 ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 ข้อมูลด้านสถานะความสัมพันธ์กับประเทศไทย



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ LO
5. มีความรู้เกี่ยวกับการประชุม

 จุดประสงค์ของการประชุม องค์กรที่จัดการประชุม เอกสารที่ส าคัญ

 ก าหนดการการประชุม ขั้นตอน พิธีการ กิจกรรมต่างๆ

 สถานที่จัดการประชุม ห้องต่างๆ

 สถานที่ส าคัญที่น่าสนใจในพื้นที่



คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ LO
6. มีทักษะความรู้อื่นๆ ที่จ าเป็น

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรับรองแขกต่างประเทศ เช่น พิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง การจัดขบวนรถยนต์ การจัดที่พัก

 ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ส่ือสาร เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ 
Email หรือ App ต่างๆ



บทบาทของเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประจ าคณะ (Liaison Officer)



การรับรองการเยือน
มี 2 มิติ

ด้านพิธีการ

ด้านการอ านวยความสะดวก 
(Logistical arrangements)



ด้านพิธีการ

พิธีการต้อนรับ-ส่ง ที่ท่าอากาศยาน

การจัดให้เข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ

การจัดพิธีการต่างๆ เช่น การลงนามความตกลง 
การแถลงข่าว

การจัดงานเลี้ยงรับรอง

การจัดก าหนดการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ



ด้านการอ านวยความสะดวก

การอ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน

การจัดยานพาหนะ

การรักษาความปลอดภัย

การจัดที่พัก



พิธีการต้อนรับ–ส่ง 
ณ ท่าอากาศยาน



การต้อนรับ–ส่ง ณ ท่าอากาศยาน

การจัดพิธีต้อนรับ-ส่ง

การประสานบุคคลผู้มาให้การต้อนรับ-ส่งของฝ่ายไทย

การมอบพวงมาลัยข้อมือ/ช่อดอกไม้

การใช้ห้องรับรองพิเศษ

การสนทนา



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



การอ านวยความสะดวก
ที่ท่าอากาศยาน



การอ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน

การอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออก

การอ านวยสะดวกด้านการเข้าเมือง

การอ านวยความสะดวกด้านศุลกากร

การน าเข้าอาวุธปืนของเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย

การขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร

การจัดการสัมภาระ



การต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(ก่อน VIP เดินทางถึง)

 รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส าคัญ อาทิ รายชื่อ
หัวหน้าคณะและบุคคลในคณะ เที่ยวบินที่ใช้เดินทางไป-กลับ 
การรับการตรวจลงตรา (VISA) ข้อมูลสัมภาระ การน าอาวุธปืนหรือ
อุปกรณ์สื่อสารเข้ามาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 แจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการเตรียมการล่วงหน้า เช่น 
การส ารองห้องรับรองพิเศษ การขออนุญาตน าเข้าอาวุธปืนหรือ
อุปกรณ์สื่อสารเป็นการชั่วคราว



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(ก่อน VIP เดินทางถึง)

 ประสานงานกับฝ่ายท่าอากาศยาน เพื่อขอทราบขั้นตอนพิธีการ
ต้อนรับ-ส่ง ผู้แทนที่ไปรับ-ส่ง การใช้ห้องรับรองพิเศษ พิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร การดูแลสัมภาระ การขอบัตรอนุญาตเข้า
พื้นที่หวงห้าม

 ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ เพื่อการติดต่อประสานงาน
ในอนาคต ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงก าหนดการ และพิธีการต่างๆ



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(ก่อน VIP เดินทางถึง)

 รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ท่าอากาศยาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศที่รับผิดชอบ

 ท าความรู้จัก/ความคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆ ของท่าอากาศยาน 
(หากจ าเป็น)



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางถึง)

2 ชั่วโมงก่อน arrival time

 ตรวจสอบเวลาเที่ยวบิน หลุดจอดอากาศยาน (Gate) และประสาน
นัดหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า

 ประสานเจ้าหน้าที่ประจ าขบวนรถยนต์เพื่อน ารถยนต์ไปรับ VIP

 ประสานเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อนัดหมายเวลา ผู้ต้อนรับ
การบริหารจัดการสัมภาระ

 ประสานฝ่ายเลขานุการเรื่องผู้มาต้อนรับ การจัดพวงมาลัย



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางถึง)

2 ชั่วโมงก่อน arrival time

 ประสานเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เรื่องห้องรับรองพิเศษ จุดจอด
ขบวนรถ รถกอล์ฟรับ - ส่ง

 ประสานเจ้าหน้าที่ ตม./ศุลกากร เรื่องพิธีการเข้าเมือง/ศุลกากร 
การยกเว้นการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระติดตัว (หากม)ี 

 ประสานเจ้าหน้าที่สายการบิน เรื่องเที่ยวบิน การขนสัมภาระของ
คณะ รถรับ – ส่งจากลานบิน (หากจ าเป็น)

 จดจ าใบหน้าของ VIP



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางถึง)

 ประสานเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เพื่อเชิญ VIP ไปยังห้องรับรอง
พิเศษ โดยอาจใช้รถกอล์ฟรับ – ส่ง

 ดูแลพิธีต้อนรับให้เรียบร้อย

 ประสานเจ้าหน้าที่บริการเครื่องดื่ม

 ด าเนินเรื่องพิธีการเข้าเมือง/ศุลกากร

 เตรียมพร้อมขบวนรถยนต์

 เชิญ VIP เมื่อพร้อมเดินทางออกจากท่าอากาศยาน



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางกลับ)

3 ชั่วโมงก่อน departure time

 ประสานตรวจสอบเวลาเครื่องบินออก แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 ประสานสายการบิน เพื่อเตรียมการ Check in และขนสัมภาระ

 ประสาน จนท. ตม./ศุลกากร เพื่อเตรียมการอ านวยความสะดวก

 ประสาน จนท.สถานเอกอัครราชทูตหรือ จนท.ฝ่ายต่างประเทศ 
เรื่องการน าสัมภาระไป Check in ล่วงหน้า



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางกลับ)

 เตรียมขบวนรถยนต์ให้พร้อมเดินทางไปท่าอากาศยาน

 เชิญ VIP ไปยังห้องรับรองพิเศษเมื่อเดินทางถึง

 ด าเนินเรื่องพิธีการเข้าเมือง/ศุลกากร

 ประสานสายการบินเชิญขึ้นเครื่องบินเมื่อพร้อม

 ดูแลพิธีส่งให้เรียบร้อย



การจัดยานพาหนะ 
(ขบวนรถยนต์)



การจัดขบวนรถยนต์
รูปแบบ

ความเหมาะสม สมเกียรติ เท่าเทียม

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทาง

ความปลอดภัย

 ข้อจ ากัดของสถานที่ และก าหนดการ



การจัดขบวนรถยนต์
รูปแบบ

ตัวอย่างรูปแบบรถยนต์ตามระดับของผู้เข้าร่วมการประชุม



รถจักรยานยนต์น าขบวน  1 คัน

รถยนต์ต ารวจน าขบวน

รถยนต์หัวหน้าคณะระดบัรัฐมนตรี

รถยนต์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

รถยนต์ เจ้าหน้าท่ี

รถยนต์ คณะผู้ติดตามระดับเจ้าหน้าท่ี

การจัดขบวนรถยนต์
ตัวอย่างรูปแบบ (ระดับรัฐมนตรี)



การจัดขบวนรถยนต์
รูปแบบ

การจัดรถต ารวจน าส าหรับขบวนรถยนต์ผู้เข้าร่วมประชุม



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(ก่อน VIP เดินทางถึง)

 ท าความเข้าใจกับรูปแบบ/องค์ประกอบของขบวน

 รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานในขบวน เช่น 
พนักงานขับรถ จนท.ต ารวจรถน า จนท.ต ารวจอารักขา และ จนท.
สถานเอกอัครราชทูต

 ท าความรู้จักคุ้นเคยกัน ให้ข้อมูลของ VIP และแจ้งก าหนดการ 
รวมทั้ง ซักซ้อมความเข้าใจ นัดหมายเวลาปฏิบัติหน้าที่



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางถึง)

 ตรวจสอบความสะอาด สภาพรถยนต์ให้เหมาะสม

 เตรียมพร้อมขบวนรถยนต์ ตรวจสอบจ านวนให้ครบ

 เชิญ VIP ขึ้นขบวนรถยนต์

 ประสานที่หมาย เส้นทางเดินรถ

 นัดหมายเวลาเข้าออกสถานที่ต่างๆ



การจัดที่พัก



การจัดที่พัก
ขั้นตอน

การคัดเลือกโรงแรม ระดับห้องพักที่เหมาะสม

การส ารวจโรงแรม

การจัดเตรียมห้องพักส าหรับเจ้าหน้าที่

 รายละเอียดอื่น ๆ



การคัดเลือกโรงแรม 

 โรงแรมระดับห้าดาว / สี่ดาว
 มาตรฐาน เกณฑ์และตัวชี้วัด

 ระดับห้องพักที่เหมาะสม
 ประเภทห้อง Suite
 ประเภทห้อง deluxe/ superior 

 ที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทางและจัดขบวนรถยนต์
 มาตรการการรักษาความปลอดภัย    



ตัวอย่างห้องระดับ Junior Suite และการจัดพื้นที่



การส ารวจโรงแรม
 ทางเข้า – ออก/ จุดขึ้น – ลงรถยนต์

 พื้นที่จัดขบวนรถยนต์/ จอดรถยนต์ 

 เส้นทางการเดิน

 ลิฟต์

 บริการการเช็คอินส าหรับบุคคลส าคัญ

 ห้องพักส าหรับบุคคลส าคัญ

 บรรยากาศโดยรวม

 ห้องปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่





ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(ก่อน VIP เดินทางถึง)

 ประสานงานกับ จนท.โรงแรม เพื่อขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หมายเลขห้องพัก วิธีการ Check In พิธีการและ ผู้บริหารโรงแรมที่
อาจมาต้อนรับ VIP จุดจอดขบวนรถยนต์ 

 ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก VIP ส ารวจเส้นทาง

 นัดหมายเวลาตามก าหนดการ

 Check in ล่วงหน้าให้แก่ VIP หากจ าเป็น



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางถึง)

 ประสานเวลาเข้าถึงโรงแรมกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

 ดูความเรียบร้อยของการต้อนรับ (หากม)ี

 เชิญ VIP เข้าห้องพัก

 ประสานการขนสัมภาระของ VIP

 ประสานอ านวยความสะดวกในการ Check in แก่คณะผู้ติดตาม



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(ระหว่างพ านักอยู่ในโรงแรม)

 ดูแลความเรียบร้อยด้านอาหาร ห้องพักให้แก่ VIP (และคณะ
ผู้ติดตาม)

 ดูแลการจัดสถานที่รับประทานอาหาร และห้องพักส าหรับ จนท. 
ฝ่ายไทยในคณะ 

 ประสานการจัดเก็บ และขนย้ายสัมภาระของ VIP ในโอกาสต่างๆ

 ประสานรายละเอียดต่างๆ กับ จนท. ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
เรื่องค่าใช้จ่าย



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO
(เมื่อ VIP เดินทางกลับ)

 นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขนสัมภาระ และการ 
check out ของ VIP

 อ านวยความสะดวกในการขนสัมภาระ

 ตรวจสอบเวลาเดินทางและจัดเตรียมขบวนรถยนต์

 เชิญ VIP เดินทางไปยังท่าอากาศยานเมื่อได้เวลา



การรักษาความปลอดภัย
(และการรักษาพยาบาล)



การรักษาความปลอดภัย
เหตุผล

 เพื่อให้การเยือนเป็นไปอย่าง “ราบรื่น”

 เพื่อให้แขกผู้มาเยือนเกิดความ “อุ่นใจและสบายใจ”

อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ หากเกิดเหตุ



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบ

 รถต ารวจน าขบวน

 เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดอารักขาบุคคล

 เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดอารักขาสถานที่

 เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจวัตถุระเบิด (หากจ าเป็น)



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตรี)

 รถวิทยุต ารวจน าขบวน 1 คัน



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตรี)

 เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลชุดอารักขาบุคคลส าคัญ 1 ชุด 
(โดยปกติ ระดับรัฐมนตรี ชุด 2 คน)



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตรี)

 เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลชุดอารักขาสถานที่



การรักษาความปลอดภัย
รูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตรี)

 เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจวัตถุระเบิด (หากจ าเป็น)



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO

 ประสานขอรับข้อมูลความเสี่ยง/ภัยคุกคามของแขกต่างประเทศ
จากฝ่ายต่างประเทศ

 ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของ
ต ารวจ เช่น ต ารวจรถน า ต ารวจสันติบาล ส าหรับการประสานงาน



การรักษาพยาบาล
เหตุผล

 เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย

ปัญหาทางสุขภาพอาจเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน

 จัดมาตรการตามระดับความเสี่ยงของแขกผู้มาเยือน 
(อายุ / โรคประจ าตัว)



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO

 ประสานขอรับข้อมูลทางสุขภาพของแขกผู้มาเยือน เช่น กลุ่มเลือด 
โรคประจ าตัว สิ่งที่ท าให้เกิดอาการแพ้

 ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ 
เช่น โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน



การจัดการประชุม



การจัดพิธีเปิด/พิธีปิด



การจัดพิธีเปิด/พิธีปิด



การจัดพิธีเปิด/พิธีปิด



การจัดห้องประชุมแบบ hollow square



การจัดห้องประชุมแบบ hollow square



การจัดห้องประชุมแบบ round table



การจัดห้องประชุมแบบ round table
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ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO

 จดจ าก าหนดการ และห้องประชุมทั้งหมด

 ทบทวนขั้นตอน ล าดับพิธี ต าแหน่งที่นั่ง/ที่ยืนของ VIP

 เชิญ VIP ไปยังห้องประชุมตามก าหนดการ (เตือนเวลาให้แก่ VIP 
หากจ าเป็น)



การจัดให้เข้าเยี่ยมคารวะ
บุคคลส าคัญ (หากม)ี



การจัดให้เข้าเย่ียมคารวะบุคคลส าคัญ (หากม)ี

 ประสานหน่วยงานของบุคคลส าคัญเพื่อพิจารณา โดยแจ้งระบุ
วัตถุประสงค์ของการขอเข้าเยี่ยมคารวะ

 ประสานรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็น

 ประสานเรื่องอื่นๆ เช่น วัน เวลา และสถานที่ เข้าเยี่ยมคารวะ 
ทางเข้า-ออกของขบวนรถยนต์ การแต่งกาย ภาษาที่จะใช้ 
ของขวัญที่จะแลกเปลี่ยน เป็นต้น



การจัดให้เข้าเย่ียมคารวะบุคคลส าคัญ (หากม)ี

 การจัดเก้าอี้/โซฟา (โต๊ะ)

 การจัดผังที่นั่ง

 การจัดล่าม

 การจัดเตรียมของขวัญ/ของที่ระลึก



การจัดให้เข้าเย่ียมคารวะบุคคลส าคัญ (หากม)ี



การจัดพิธีลงนามความตกลง (หากมี)



พิธีลงนามความตกลงพหุภาคี



พิธีลงนามความตกลงพหุภาคี



 การจัดเตรียมความตกลงที่จะลงนาม

 การเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงนาม เช่น สมุดลงนาม 
ปากกาลงนาม ตราประทับ ที่ซับหมึก

 การจัดห้องส าหรับลงนามให้เหมาะสม เช่น การจัดโต๊ะลงนาม 
เก้าอี้ลงนาม การประดับธง

 การซักซ้อมล าดับพิธีร่วมกับทุกประเทศที่จะลงนาม

พิธีลงนามความตกลง (หากม)ี



การจัดการแถลงข่าว



การจัดเตรียมแถลงข่าว

 การเลือกและจัดสถานที่ให้เหมาะสม 

 พื้นที่ส าหรับช่างภาพ

 พื้นที่ส าหรับผู้สื่อข่าว

 ธงชาติ และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องเสียง 
Podium อุปกรณ์แปลภาษา

 พื้นที่ส าหรับรถ OB (ถ่ายทอดสดนอกสถานที่)

 การเข้าพื้นที่ล่วงหน้า การลงทะเบียนสื่อมวลชน และ
มาตรการรักษาความปลอดภัย



การจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน 



การจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน 



การจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน 



การจัดแถลงข่าวร่วม



การจัดแถลงข่าวร่วม



การใช้อุปกรณ์แปลภาษา



การจัดก าหนดการ/กิจกรรมอื่น ๆ



การจัดก าหนดการ/กิจกรรมอื่น ๆ
ขั้นตอน

ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตฝ่ายผู้มาเยือน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 จัดท าก าหนดการ / ล าดับพิธี

การส ารวจสถานที่ (หากจ าเป็น)



การจัดก าหนดการของคู่สมรส
รูปแบบ

ตามความประสงค์ของคู่สมรส

 Show case ประเทศไทย



การจัดงานเลี้ยงรับรอง



การจัดงานเลี้ยงรับรอง
ความส าคัญและวัตถุประสงค์

 เป็นกิจกรรมทางสังคมที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการทูตของผู้แทนประเทศ

 เป็นการแสดงออกซึ่งอัธยาศัยไมตรี และเป็นพื้นฐานที่ส าคัญประการ
หนึ่งส าหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

 เป็นงานละเอียดอ่อนที่ผู้เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสากล และค านึงถึงขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรม



การจัดงานเลี้ยงแบบต่างๆ
รูปแบบ

 งานเลี้ยงรับรอง (Reception)

 งานเลี้ยงอาหารกลางวัน/อาหารค่ าอย่างเป็นทางการ 
(Luncheon/Dinner)

 งานเลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการ (Informal)



งานเลี้ยงรับรอง (Reception)
 มักจัดในโอกาสวันส าคัญต่างๆ และจัดขึ้นในตอนค่ า อาทิ 

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันชาติ งานสโมสรสันนิบาต 
โดยจัดขึ้นที่ท าเนียบรัฐบาล สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโรงแรม 

 การแต่งกายขึ้นกับธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละประเทศ มักเป็นเครื่องแบบเต็มยศ  
ชุดราตรีสโมสร ชุดสากลสีเข้มส าหรับสุภาพบุรุษ และชุดประจ าชาติ หรือชุดราตรี
ส าหรับสุภาพสตรี

 หากเจ้าภาพมีเวลาน้อยและเชิญแขกไม่มากนัก (เชิญเดี่ยว) มักนิยมจัดในช่วงเที่ยงวัน 
ซึ่งเรียกว่างาน Vind’honneur 

 พิธีการส าคัญในงานเลี้ยงรับรองทั้ง Reception และ Vind’Honneur คือการดื่ม
ถวายพระพรหรือดื่มอวยพร การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าภาพ รวมทั้งอาจมีการแสดง
ทางวัฒนธรรมด้วย



งานเลี้ยงรับรอง (Reception)



งานเลี้ยงรับรอง (Reception)



งานเลี้ยงอาหารกลางวัน/อาหารค่ า
อย่างเป็นทางการ (Luncheon/Dinner)

 จัดขึ้นในโอกาสส าคัญทางราชการ เช่น เพื่อเป็นเกียรติแก่
ประมุข หรือหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีของต่างประเทศที่
เดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการ

 จัดขึ้นเป็นเกียรติแก่บุคคลส าคัญของฝ่ายไทย หรือ
ต่างประเทศในโอกาสส าคัญๆ โดยกระทรวง หรือกรมต่างๆ 
เป็นเจ้าภาพ



งานเลี้ยงอาหารกลางวัน/อาหารค่ า
อย่างเป็นทางการ (Luncheon/Dinner)



งานเลี้ยงอาหารกลางวัน/อาหารค่ า
อย่างเป็นทางการ (Luncheon/Dinner)



งานเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 - มักจัดให้เป็นเกียรติแก่บุคคลส าคัญที่มาเยือนในลักษณะ Official 

Visit หรือ Working Visit หรือเข้าร่วมการประชุมระหวา่งประเทศ 
 - มักจัดภายหลังจากเสร็จสิ้นการหารือข้อราชการ หรือการประชุม
 - การแต่งกายชุดสากลนิยมส าหรับสุภาพบุรุษ ชุดกลางวันส าหรับ

สุภาพสตรี
 - พิธีการส าคัญคือการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าภาพ การดื่มอวยพร 

อาจมีการแลกเปลี่ยนของขวัญหรือของที่ระลึก หรือจัดให้มีการแสดง
ทางวัฒนธรรม



Luncheon



งานเลี้ยงอาหารและการเจรจาหารือ

- เป็นการจัดเลี้ยงอาหารและเจรจาหารือเรื่องต่างๆ ควบคู่ 
กันไม่เน้นพิธีการ มุ่งเรื่องสารัตถะ

- หากจัดข้ึนตอนกลางวัน เรียกว่า Working lunch
- หากจัดขึ้นในตอนกลางคืน เรียกว่า Working dinner 
- หรือบางกรณีอาจจัดขึ้นตอนเช้า เรียกว่า Working 

breakfast 
- อาหารที่จัดเลี้ยงจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ง่าย 
เพื่อความสะดวกในการเจรจาหารือ

- การแต่งกายมักเป็นชุดสากลหรือชุดท างาน



งานเลี้ยงอาหารและการเจรจาหารือ



ภารกิจของเจ้าหน้าที่ LO

 ประสานขอบัตรเชิญมาให้ VIP

 ตรวจสอบข้อมูลทางอาหารของ VIP และแจ้งฝ่ายเลขานุการ

 จดจ าห้องจัดเลี้ยงส าหรับแต่ละมื้อ

 ตรวจสอบต าแหน่งที่นั่งของ VIP

 เชิญ VIP ไปยังห้องจัดเลี้ยงตามก าหนดการ และเชิญนั่งในที่ที่
ก าหนดไว้



สิ่งพึงระลึกถึงของเจ้าหน้าที่ LO

 การให้เกียรติแก่ VIP ตามหลักพิธีการทูต

 การวางแผนล่วงหน้า / ความรอบคอบ / To do list

 ความเป็นมิตรกับทุกหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ “ประสานงาน” = ต้อง
พึ่งพาบุคคลอื่นในการปฏิบัติภารกิจ) 

 ฉับไวต่อความเปลี่ยนแปลง

 การควบคุมสติเมื่อเกิดปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โดยใช้ไหวพริบและเหตุผล



ขอบพระคุณ


