
สรุปสาระการบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
ตามโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 
จัดโดยส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

.................................. 
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 
เรื่อง “การปฏิรูประบบราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในยุค ๔.๐” โดยนางสาวมนวดี จันทิมา  
นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 วิทยากรได้เริ่มการบรรยายโดยการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่  
  ๑. ด้านความมั่นคง  
  ๒. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  ๓. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
  ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ  
 จากนั้นกล่าวถึงแผนการปฏิรูปประเทศที่มี ๑๑ ด้าน ได้แก่  
  ๑. ด้านการเมอืง  
  ๒. ด้านการบริหารราชการ  
  ๓. ด้านกฎหมาย  
  ๔. ด้านยุติธรรม  
  ๕. ด้านเศรษฐกิจ                   
  ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ  
  ๗. ด้านสาธารณสุข  
  ๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนฯ  
  ๙. ด้านสังคม  
  ๑๐. ด้านพลังงาน  
  ๑๑. ด้านป้องกันทุจริตฯ  
  ทั้งนี้ มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้วยระบบ EMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินของหน่วยงานผ่านแผนงานโครงการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการ  
ต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ก าหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

/เป้าหมาย... 
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย ประกอบด้วย  
  เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน  
  เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย  
  เป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี   
  เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียม  
  เป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ  
  เป้าหมายที่ ๖ การจัดการน้ าและสุขาภิบาล               
  เป้าหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  
  เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ            
  เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  
  เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ า  
  เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  
  เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
  เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  เป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  
  เป้าหมายที่ ๑๕ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  
  เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก  
  เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 นอกจากนั้น ไดเ้ชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of South East Asian 
Nations) ที่มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  บรูไน
ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา มีความร่วมมือ ๓ ด้าน หรือ ๓ เสาหลัก (pillars) คือ  
  ๑. ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) มีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคง
รอบด้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี 
และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน 
   ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงมั่งค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้  
  ๓. สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -  ASCC) ที่ให้ความ
สนใจเรื่องการพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา  
 จากนั้นวิทยากรเริ่มบรรยายหัวข้อการปฏิรูประบบราชการไทย : การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ มีที่มา
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยหน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๘ ข ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

/การปฏิรูป... 
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 การปฏิรูประบบราชการไทย : การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ มีแนวคิดที่ส าคัญคือ  
  ๑. การน าระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน                 
  ๒. บูรณาการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน  
  ๓. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ แผนก าลังคนภาครัฐ  
  ๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถให้มี
ความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติราชการ  
  ๕. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งภาครัฐหรือระบบ
ราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด
และวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้
อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ด้วยวิธีการ ดังนี้ ๑. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ๒. ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ๓. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 
เรื่อง “การจัดการประชุมและงานแสดงสินค้าที่ประสบความส าเร็จ” โดย ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส 
- ไมซ์ซิตี้ ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  
  เริ่มต้นการบรรยายโดยการอธิบายความหมายของไมซ ์(MICE หรือ Meeting Incentive Convention 
Exhibition) หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การ
ประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ โดยไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่มีความแตกต่าง
จากการท่องเที่ยวรูปแบบทั่วไป คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนนั้นจะมีความพิเศษ ไม่เหมือนใคร ไม่สามารถ
พบได้ในการท่องเที่ยวทั่วๆ ไป เช่น การจัดป้ายต้อนรับอย่างชัดเจน เพ่ือให้รู้ว่ามาจากกลุ่มใดคณะไหน และ
จะต้องมภีารกิจด้านธุรกิจเสมอ นอกจากนี้ยังพยายามส่งเสริมผลักดันการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะ B2C (Business to Customer) เนื่องจากผลจากการท า B2C จะสามารถน าไปสู่ธุรกิจรูปแบบ B2B 
(Business to Business) ที่เข้มแข็งได้  
 ไมซน์ าไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ การขยายเครือข่ายธุรกิจ การพัฒนาทักษะและวิชาชีพ การส่งเสริม
การส่งออก การเพิ่มโอกาสการลงทุน และการเป็นเวทีเชื่อมท้องถิ่นกับโลก เนื่องจากลักษณะของธุรกิจมีจุดยืน   
ที่ต้องการใหผู้้ประกอบการรู้จักธุรกิจของตัวเอง ว่าจุดแข็งคืออะไร จากนั้นก็น าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แสดงสู่
สาธารณะ เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   
ถึงเกือบ 1% โดยจ าแนกเป็น การจัดนิทรรศการ 0.19% การจัดประชุมนานาชาติ 0.26% การจัดประชุมทาง
ธุรกิจ 0.23% และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 0.19% ซึ่งเป็นอีกก้าวส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศมี
การเจริญเติบโต 
 เมื่อได้ท าความเข้าใจความหมายของไมซ์แล้ว วิทยากรได้แนะน าส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือสสปน. ว่าเป็นหน่วยงานของไทยที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดนิทรรศการหรือธุรกิจรูปแบบ 
ไมซข์ึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
และการจัดแสดงสินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย จากระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า กรุงเทพมหานครมีการจัดงาน
จ านวนที่ใกล้เคียงกับโตเกียว  

/เมื่อ... 
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เมื่อส ารวจสถิติการจัดประชุมในอาเซียนแล้วพบว่า กรุงเทพฯ มีการจัดประชุมมากเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ 
แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพมหานครนั้นก็มีความพร้อมความสามารถท่ีจะเป็นสถานที่ในการจัดงานไมซ์ขนาดใหญ่ได้ 
โดยสามารถแบ่งจุดเด่นของกรุงเทพมหานครในการเป็น MICE City ได ้5 ด้าน ได้แก่ 
1. เป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ นอกจากจะเป็นศูนย์ทางการเงินและธุรกิจของภูมิภาคแล้ว ยังเป็นที่ตั้ง

ของส านักงานใหญ่ของบริษัทชั้นน าระดับโลกมากมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
2. เป็นศูนย์กลางของธุรกิจไมซ ์เนื่องจากมีสถานที่ส าหรับการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และนิทรรศการที่ได้

มาตรฐานสากลถึง 5 แห่ง และยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จมากมาย 
3. เป็นศูนย์กลางแห่งการพักผ่อน เป็นแหล่งรวมความบันเทิงหลากหลายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
4. ที่พัก/โรงแรมมีคุณภาพเป็นเลิศ มีให้เลือกมากมายตามงบประมาณของนักท่องเที่ยว บางแห่งมีการพัฒนา

สิ่งอ านวยความสะดวกให้ด้านมาตรฐานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
5. การคมนาคมสะดวก มีสนามบินนานาชาติถึงสองแห่งและเพียบพร้อมไปด้วยระบบการเดินทางขนส่งที่

หลากหลาย เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทาง รถแท็กซี่  
 หลังจากการบรรยายไดม้ีการแบ่งกลุ่มให้กับผู้เข้าอบรมและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด
ภายใต้ค าถามสองค าถามคือ เหตุใดต้องให้มีการจัดประชุมนานาชาติที่กรุงเทพมหานคร และหากการประชุมนั้น
เกิดข้ึนจริง กรุงเทพมหานครจะสามารถให้ความสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกในเรื่องใดได้บ้าง ทุกกลุ่ม
แสดงความเห็นและข้อสนับสนุนต่างๆ จากการระดมความคิดกันอย่างหลากหลาย แต่ก็มีข้อสรุปที่ทุกกลุ่มเห็น
พ้องต้องตรงกันว่า สาเหตุที่ต้องเป็นกรุงเทพมหานาครก็เพราะ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีความเป็น
เมืองพหุวัฒนธรรม ค่าครองชีพไม่สูง ราคาท่ีจ่ายคุ้มค่ากับคุณภาพท่ีได้รับและมีความสะดวกทางด้านคมนาคม
ด้วยระบบขนส่งที่มีความหลากหลาย และหากได้รับเลือกให้มีการจัดประชุมนานาชาติขึ้น กรุงเทพมหานคร
สามารถให้การสนับสนุนด้านเทศกิจเพ่ือดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงที่จัดงานได้ 
และด้วยวัฒนธรรมที่สวยงามประกอบกับประสบการณ์จากการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่ส าคัญผู้มาเยือนจะ
ได้รับการดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่น 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาจัดงาน
ในประเทศไทยมากข้ึนมาก อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการให้ดีและมี
มาตรฐานที่สูงมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองจ านวนนักท่องเที่ยวนานาชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคต จากการ
ส ารวจพบว่า กรุงเทพมหานครมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเป็น MICE City 4 ประการ คือ 

1. การคมนาคมและการจราจร คือ มักมีความติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนในเมืองมักมี
การปรับปรุงเนื่องจากช ารุดบ่อยครั้ง ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การจราจรติดขัด 

2. ขาดองค์กรกลางและการวางแผนงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของเมือง ท าให้ไม่มี
ศูนย์กลางในการประสานงานและขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 

3. ขาดองค์กรของภาครัฐที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะ 
4. ผลการส ารวจจาก EIU พบว่ากรุงเทพมหานครมีจุดอ่อนด้านอัตราการเกิดอาชญากรรม ซึ่งม ี        

ผลต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงในการจัดงาน 
 ปัจจุบันมีการก าหนดบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและสสปน. ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซข์องกรุงเทพมหานคร โดยให้กรุงเทพมหานคร ผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่และมีหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดสามารถมีส่วนร่วมกับการบริการกิจกรรมไมซ์ได้โดยตรง หรือมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งดูแลกิจกรรมได้ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานของภาคเอกชนและภาครัฐที่เก่ียวข้อง ในขณะ
ที่สสปน.ผู้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครหรือก าหนดบุคลากรที่ท าหน้าที่เฉพาะในการดูแลและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
ไมซข์องกรุงเทพมหานครโดยท างานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด 
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วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 
เรื่อง “งานพิธีการและหลักพิธีการทูต” โดยนายขันทอง เนื้อนวล หัวหน้าฝ่ายการเยือน นักการทูตช านาญการ        
(ที่ปรึกษา) กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ  

 เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครที่ต้องประสานงานกับชาวต่างประเทศ        
นายขันทองฯได้ให้ความรู้ในเนื้อหาประกอบด้วย การรับรองการเยือนแบบทวิภาคี (Bilateral) และการรับรอง
การเยือนแบบพหุภาคี (Multilateral) รวมถึงการจัดการประชุมระหว่างประเทศ (International Conference)  
 

ตัวอย่างการเยือนแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบ่งประเภทของการเยือน ดังนี้  
1. การเยือนระดับทวิภาคี  (Bilateral) เช่น ไทย – ลาว ไทย – เกาหลีเหนือ 
2. การเยือนในระดับพหุภาคี  (Multilateral) 
 - การประชุมระหว่างประเทศ (International Conference) ประกอบด้วย 
  - การประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาค เช่นการประชุม ASEAN, APEC, ASEM, BIMSTEC 
  - การประชุมระหว่างประเทศระดับโลก ได้แก่ UN 
ประเภทของการเยือน 
1. การเยือนของพระราชอาคันตุกะ 
  การเยือนระดับสูงสุดของการเจริญสัมพันธไมตรี เน้นในเชิงพิธีการมากกว่าการมุ่งเน้นในด้าน
สารัตถะ แบ่งออกเป็น  
  1.1 การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะฯ (State Visit) ได้แก่ พิธีการ
ต้อนรับอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ (State Visit) เช่น พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการที ่     
ท่าอากาศยาน พิธีมอบกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานคร งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ า (State 
Banquet) งานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดเพ่ือเป็นเกียรติ ณ ท าเนียบรัฐบาล (Gala Reception) 
พิธีส่งอย่างเป็นทางการ  
  1.2 การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ (Visit as Private Guests of  His Majesty 
the King) ได้แก่ การรับและส่งโดยผู้แทนพระองค์และอธิบดีกรมพิธีการทูต ไม่มีพิธีรับและส่งที่เป็นทางการเต็ม
รูปแบบ ไม่มีพิธีมอบกุญแจเมืองกรุงเทพมหานคร ไม่มีการพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ าอย่างเป็นทางการ 
ไม่มีการเข้าเฝ้าฯ/เยี่ยมคารวะพระราชอาคันตุกะโดยประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ รัฐบาลไม่จัดงาน
สโมสรสันนิบาต  
2. การเยือนของแขกรัฐบาล 
  การเยือนเพ่ือการเจรจาหารือและกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลที่มีพิธีการต้อนรับอย่าง
เป็นทางการ ให้ความส าคัญทั้งทางด้านพิธีการและด้านสารัตถะ แบ่งออกเป็น  
  2.1 การเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ได้แก่ พิธีต้อนรับที่ท่าอากาศยาน พิธีต้อนรับ
อย่างเป็นทางการที่ท าเนียบรัฐบาล การหารือทวิภาคี งานเลี้ยงอาหารค่ า (หรืออาหารกลางวัน) พิธีส่งที่ท่าอากาศยาน  
  2.2 การเยือนเพื่อการเจรจาท างาน (Working Visit) คือ การเยือนเพ่ือเจรจาในปัญหา หรือ
ประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้นเป็นการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศระดับอ่ืน ๆ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงพิธีการต่าง ๆ ให้มีน้อยที่สุด เช่น ไม่มีพิธีการต้อนรับที่ท่าอากาศยาน/ท าเนียบรัฐบาล มีอยู่ทั่วไปในหมู่
ประเทศอาเซียน และใกล้เคียง หรือผู้น าประเทศท่ีเคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้ว 
  2.3 การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (Visit as Guests of the Government) คือ การ
เยือนก่ึงทางการ เพื่อแสดงไมตรีจิตหรือให้เกียรติแก่ผู้มาเยือน การเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศใน    ระดับ
อ่ืนๆ จัดการต้อนรับการเยือนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ไม่มีพิธีการใดๆ การต้อนรับและอ านวย   ความ
สะดวกอนุโลมตามการเยือนแบบ Working Visit  
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3. การเยือนของแขกกระทรวง  
  การเยือนของแขกกระทรวงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเจรจาหารือ หรือกระชับความสัมพันธ์ใน
ระดับกระทรวง แบ่งออกเป็นการเยอืนในระดับรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวง และการเยือนของบุคคล
ส าคัญระดบัอ่ืนๆ  
บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับรองการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศที่เสด็จฯ/เดินทางเยือน
การรับรองการเยือน มี 2 มิติ คือด้านพิธีการ และด้านการอ านวยความสะดวก (Logistical arrangements) 

มิติที่ 1 ด้านพิธีการ 
- พิธีการต้อนรับ – ส่ง ณ ท่าอากาศยาน 
  พิธีการต้อนรับ–ส่ง และการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน การจัดพิธีต้อนรับ-ส่ง การ
ประสานบุคคลผู้มาให้การต้อนรับ-ส่งของฝ่ายไทย การมอบพวงมาลัยข้อมือ/ช่อดอกไม้ (มอบมาลัยหันชาย
พวงมาลัยไปหาแขก) การใช้ห้องรับรองพิเศษ การสนทนา (เตรียมประเด็นสนทนาในห้องแบบสั้นๆ) 
- การจัดให้เข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ  
  ประกอบด้วยขั้นตอน ได้แก ่ประสานหน่วยงานของบุคคลส าคัญเพื่อพิจารณา โดยแจ้งระบุ
วัตถุประสงค์ของการขอเข้าเยี่ยมคารวะ ประสานรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ รายชื่อผู้เข้าร่วม
การเยี่ยมคารวะ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ประสานเรื่องอ่ืนๆ เช่น วัน เวลา และสถานที่เข้าเยี่ยม
คารวะ ทางเข้า-ออกของขบวนรถยนต์ การแต่งกาย ภาษาที่จะใช้ ของขวัญที่จะแลกเปลี่ยน เป็นต้น การจัด
เก้าอ้ี/โซฟา (โต๊ะ) การจัดผังที่นั่ง การจัดล่าม การจัดเตรียมของขวัญ/ของที่ระลึก  
- การจัดพิธีการต่างๆ 
 - พิธีลงนามความตกลงทวิภาคี 
  การหารือระหว่างการเยือนทวิภาคี อาจน าไปสู่การลงนามความตกลงเพ่ือสานต่อความร่วมมือ
ต่าง ๆ ถือเป็นผลลัพธ์ของการเยือนอย่างเป็นรูปธรรม ปกติเอกสารลงนามความตกลงจัดท า 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาไทยและภาษาจีน แต่ละประเทศจะเก็บเอกสารลงนามความตกลง
ภาษาตนเองและภาษาอังกฤษไว้ 
  ประกอบด้วย การจัดเตรียมความตกลงที่จะลงนาม การเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ     
ลงนาม เช่น สมุดลงนาม ปากกาลงนาม ตราประทับ ที่ซับหมึก การจัดห้องส าหรับลงนามให้เหมาะสม เช่น การ
จัดโต๊ะลงนาม เก้าอ้ีลงนาม การประดับธง การซักซ้อมล าดับพิธีร่วมกับฝ่ายต่างประเทศ  
  การจัดเตรียมความตกลง  ความตกลงจะมีทั้งสิ้น 2 ฉบับ ความตกลงฉบับของไทยจะขึ้นต้น
ด้วยชื่อของฝ่ายไทยก่อนและฉบับของคู่ภาคีก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อของฝ่ายคู่ภาคีก่อน ในการจัดท าความตกลงหรือ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศทุกครั้ง ควรหารือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อน (กรมภูมิภาค หรือ กรม
สนธิสัญญาฯ) เนื่องจากอาจมีนัยที่ต้องผ่านการพิจารณา/ตีความทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก่อน 
  การจัดเก้าอ้ี การลงนามแบบทวิภาคีจะจัดเป็นเก้าอ้ีคู่ ในกรณีที่ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ ฝ่ายไทย
จะนั่งทางซ้ายมือของโต๊ะ ส าหรับแขกหรือคู่ภาคีจะนั่งทางด้านขวามือเพ่ือเป็นการให้เกียรติฝ่ายคู่ภาคี           
การจัดเก้าอ้ีของผู้เข้าร่วมการลงนามฯ เก้าอ้ีแถวหน้าส าหรับแขกVIP เก้าอ้ีแถวหลังส าหรับสักขีพยาน  
  การประดับธงชาติ ธงเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะจะจัดวางตามตัวบุคคลผู้ลงนาม กล่าวคือ ธงชาติของ
ประเทศไทยก็จะวางอยู่ทางด้านซ้ายของโต๊ะ ธงชาติของประเทศคู่ภาคีจะวางทางด้านขวาของโต๊ะ ส าหรับ       
ธงใหญ่ด้านหลังผู้ลงนามหรือธงยืน จะประดับสลับกับตัวบุคคลผู้ลงนาม 

/ขั้นตอน... 
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  ขั้นตอนในพิธีลงนามความตกลงทวิภาคี  
  เตรียมทุกอย่างให้พร้อม ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีใช้ลงนามความตกลง โดยเฉพาะปากกาว่า เขียน
ติดหรือไม ่พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายมาประจ าต าแหน่ง เมื่อผู้ลงนามเตรียมจะนั่งเจ้าหน้าที่ (Liaison 
officer) จะเลื่อนเก้าอ้ีให้ทั้งสองท่านและเรียนเชิญท่านนั่ง เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ด้านหลังผู้ลงนามแต่ละฝ่ายจะเป็น      
ผู้ชี้ต าแหน่งตรงช่องที่จะต้องลงนามในความตกลง เพ่ือให้ผู้ลงนามลงนามได้ถูกต้องตามต าแหน่งที่ก าหนด เมื่อ    
ลงนามแล้วเจ้าหน้าที่น าที่ซับหมึกมาซับโดยให้ซับไปทางเดียวเพ่ือไม่ให้น้ าหมึกซึม (ซับเพียงครั้งเดียว) จากนั้น
เจ้าหน้าที่ถอนความตกลงออก และแลกความตกลงกันทางด้านหลัง ซึ่งขณะนี้ความตกลงฉบับของฝ่ายไทยก็จะ
อยู่ที่ฝ่ายคู่ภาคีและความตกลงฉบับของคู่ภาคีก็จะอยู่ที่ฝ่ายไทย ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายลงนามในต าแหน่งที่เหลือ
ว่างอยู่ที่ต้องลงนาม (ช่องขวามือในความตกลง) เมื่อลงนามแล้วเจ้าหน้าที่ซับหมึก  
  เมื่อลงนามเสร็จ ผู้ลงนามลุกข้ึนแลกความตกลงกัน โดยเจ้าหน้าที่เตรียมถอยเก้าอ้ีให้เพ่ือ        
ผู้ลงนามทั้งสองลุกข้ึน และอาจมีการถ่ายภาพร่วมกัน (ขณะนี้ความตกลงฉบับของฝ่ายไทยก็จะกลับมาอยู่ที่       
ผู้ลงนามฝ่ายไทย) ผู้ลงนามกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ ประมาณไม่เกิน 3 นาที โดยจะกล่าวสรุปว่าความตกลงฉบับนี้
คือความตกลงเกี่ยวกับเรื่องอะไร ประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศจะได้รับจากการท าความตกลงฉบับนี้ จากนั้น        
ผู้ลงนามเชิญดื่มเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติ (และสักขีพยาน) ซึ่งจะร่วมดื่มแสดงความ
ยินดีด้วย หลังจากดื่มร่วมกัน ผู้ลงนามของประเทศคู่ภาคีอาจจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ตอบหรืออาจจะไม่มีก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับที่ได้ตกลงกันไว้ จึงจบพิธีลงนาม 
  ข้อส าคัญคือ ควรขอค าแนะน ารายละเอียดของขั้นตอนการลงนามกับกระทรวงการต่างประเทศ 
(กรมสนธิสัญญาฯ) เตรียม/ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม และ“ซ้อม” พิธีลงนามร่วมกับฝ่ายต่างประเทศก่อนพิธีจริง 
 - การแถลงข่าว  
  จะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องเจรจากับต่างประเทศ ความส าคัญของการแถลงข่าวคือ การ
ประชาสัมพันธ์ผลหารือ/ การเยือน การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ/ หน่วยงาน  
  การจัดเตรียมแถลงข่าว การเลือกและจัดสถานที่ให้เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ส าหรับช่างภาพ พ้ืนที่
ส าหรับผู้สื่อข่าว ธงชาติ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น เครื่องเสียง Podium อุปกรณ์แปลภาษา รวมถึงพ้ืนที่ส าหรับรถ 
OB (ถ่ายทอดสดนอกสถานที่) นอกจากนั้นต้องจัดเตรียมการเข้าพ้ืนที่ล่วงหน้า การลงทะเบียนสื่อมวลชน และ
มาตรการรักษาความปลอดภัย 

 - การจัดงานเลี้ยงรับรอง 
  รูปแบบการจัดก าหนดการต่าง ๆ ตามลักษณะของการเยือน ตามวัตถุประสงค์ของการเยือน 
และตามความประสงค์ของแขกผู้มาเยือน  
  การจัดก าหนดการต่างๆ ประกอบด้วยขั้นตอนประสานกับสถานเอกอัครราชทูตฝ่าย            
ผู้มาเยือน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าก าหนดการ / ล าดับพิธี การส ารวจสถานที่ (หากจ าเป็น)  
  การจัดก าหนดการของคู่สมรส มีรูปแบบได้แก่ จัดตามลักษณะของการเยือน ตามความ
ประสงค์ของคู่สมรสของแขกผู้มาเยือน หรือ Show case ประเทศไทย  
 

/มิติที่ 2... 
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มิติที่ 2 ด้านการอ านวยความสะดวก 
- การอ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน 
  การอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออก การอ านวยสะดวกด้านการเข้าเมือง การ
อ านวยความสะดวกด้านศุลกากร การน าเข้าอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การขออนุญาตใช้วิทยุ
สื่อสารและการจัดการสัมภาระ  
- การจัดยานพาหนะ 
 - รูปแบบการจัดขบวนรถยนต์ 
  ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม สมเกียรติ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทาง 
ความปลอดภัยข้อจ ากัดของสถานที่ และก าหนดการ ส าหรับการจัดขบวนรถยนต์ มีตัวอย่างรูปแบบ เช่น 
   รถยนต์ส าหรับผู้น า   BMW 7 – series 
   รถยนต์ส าหรับคู่สมรสผู้น า   BMW 5 – series 
   รถยนต์ส าหรับรัฐมนตรี   BMW 5 – series 
   รถยนต์ส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส  Toyata Camry 
   รถยนต์ส าหรับคณะเจ้าหน้าที่/ผู้ติดตาม Toyata Commuter 
   รถยนต์ส าหรับสัมภาระผู้น า  Toyata Commuter 
 - ขั้นตอนการจัดขบวนรถยนต์ 
  การก าหนดรูปแบบขบวนรถยนต์ การจัดหารถยนต์ที่เหมาะสม การจัดหาพนักงานขับรถ การ
ตรวจประวัติพนักงานขับรถ การซักซ้อม (หากจ าเป็น) 
- การรักษาความปลอดภัย (และการรักษาพยาบาล) 
 - เหตุผลในการรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้การเยือนเป็นไปอย่าง “ราบรื่น” และให้แขกผู้มาเยือนเกิด
ความ “อุ่นใจและสบายใจ” อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ หากเกิดเหตุ  
 - รูปแบบการรักษาความปลอดภัย ตามระดับของแขกผู้มาเยือน ตามระดับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
ต่อแขกผู้มาเยือน รวมถึงตามระดับความเสี่ยงของสถานที่ที่จะไป ทั้งนี้จะใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความปลอดภัย
เช่น รถต ารวจน าขบวนเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดอารักขาบุคคล เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดอารักขาสถานที่ และเจ้าหน้าที่
ต ารวจตรวจวัตถุระเบิด (หากจ าเป็น) 
 - การรักษาความปลอดภัยรูปแบบมาตรฐาน (ระดับรัฐมนตรี) ประกอบด้วย รถวิทยุต ารวจน าขบวน 
1 คัน เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลชุดอารักขาบุคคลส าคัญ 1 ชุด (โดยปกติ ระดับรัฐมนตรี ชุด 2 คน) เจ้าหน้าที่
ต ารวจสันติบาลชุดอารักขาสถานที่ และเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจวัตถุระเบิด (หากจ าเป็น)  
 - ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ประสานงานกับต ารวจ จัดที่พักและอาหารให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่าย  
- การรักษาพยาบาล 
 - เหตุผลในการรักษาพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย และปัญหาทางสุขภาพ
อาจเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน  
 - รูปแบบในการรักษาพยาบาล ตามระดับของแขกผู้มาเยือน ตามระดับความเสี่ยงของแขกผู้มาเยือน 
(อายุ / โรคประจ าตัว) 
 - ขัน้ตอนในการรักษาพยาบาล ได้แก ่ประสานขอรับข้อมูลทางสุขภาพของแขกผู้มาเยือน ก าหนด
มาตรการรักษาพยาบาล ประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลที่สะดวกที่สุด  

/-การจัด... 
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- การจัดที่พัก 
 - ขั้นตอนในการจัดที่พัก ประกอบด้วย 
  - การคัดเลือกโรงแรม พิจารณามาตรฐาน เกณฑ์และตัวชี้วัดของโรงแรมระดับห้าดาว / สี่ดาว 
ระดับห้องพักท่ีเหมาะสม เช่น ประเภทห้อง Suite หรือ ประเภทห้อง deluxe/ superior นอกจากนั้นต้อง
พิจารณาถึงสถานท่ีตั้ง คือ พิจารณาความสะดวกในการเดินทางและจัดขบวนรถยนต์ รวมถึงมาตรการการรักษา
ความปลอดภัย     
 - การส ารวจโรงแรม พิจารณา ได้แก่ ทางเข้า – ออก/ จุดขึ้น – ลงรถยนต์  พ้ืนที่จัดขบวนรถยนต์/ 
จอดรถยนต์ เส้นทางการเดิน ลิฟต ์บริการการเช็คอินส าหรับบุคคลส าคัญ ห้องพักส าหรับบุคคลส าคัญ 
บรรยากาศโดยรวม และห้องปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประสานงาน” โดยนายขันทอง เนื้อนวล หัวหน้าฝ่ายการเยือน 
นักการทูตช านาญการ  (ที่ปรึกษา) กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ  

 การบรรยายเริ่มจากความส าคัญของเจ้าหน้าที่ประสานงาน (liaison) ทีท่ าหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่        
พิธีการทูตประจ าคณะ กล่าวคือมีหน้าที่รับรองและต้อนรับแขกต่างประเทศให้ได้รับความสะดวกอย่างสมเกียรติ
ตามหลักพิธีการทูต โดยคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดี มีดังต่อไปนี้  
  1. สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์  
  2. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีความละเอียดรอบคอบ 
ปฏิภาณไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างแนบเนียน  
  3. มีความรู้และสื่อสารภาษาของคณะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ได้อย่างดี  
  4. มีความรู้เกี่ยวกับแขกบุคคลส าคัญ  
  5. มีความรู้เกี่ยวกับการประชุม  
 หลังจากนั้น ไดบ้รรยายถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าคณะในการรับรองแขกบุคคลส าคัญ
ต่างประเทศในการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ดังนี้ 
- การต้อนรับและการอ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน  
  การต้อนรับที่ท่าอากาศยานถือว่ามีความส าคัญ เนื่องจากเป็นการให้การต้อนรับอย่างแรกท่ีแขกผู้มา
เยือนจะได้พบเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย การต้อนรับที่เรียบร้อยและสมเกียรติช่วยสร้างความประทับใจให้แก่
แขกผู้มาเยือนได้ตั้งแต่เริ่มต้น เจ้าหน้าทีจ่ึงควรให้ความส าคัญและใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก  

- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานในการอ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน  
  ก่อนแขกบุคคลส าคัญเดินทางถึง  

1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแขกบุคคลส าคัญ อาทิ รายชื่อหัวหน้าคณะและบุคคลในคณะ 
เที่ยวบินที่ใช้เดินทางไป-กลับ การรับการตรวจลงตรา(VISA) ข้อมูลสัมภาระ การน าอาวุธปืนหรือ
อุปกรณ์สื่อสารเข้ามาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

2. แจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการเตรียมการล่วงหน้า เช่น การส ารองห้องรับรองพิเศษ  
การขออนุญาตน าเข้าอาวุธปืนหรืออุปกรณ์สื่อสารเป็นการชั่วคราว 

3. ประสานงานกับฝ่ายท่าอากาศยาน เพื่อขอทราบขั้นตอนพิธีการต้อนรับ - ส่ง การใช้ห้องรับรองพิเศษ 
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร การดูแลสัมภาระ การขอบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้าม 

/4.ท าความ... 
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4. ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ      
เพ่ือการติดต่อประสานงานในอนาคต ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงก าหนดการ และพิธีการต่างๆ 

5. รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานหน่วยงานต่างๆ  
6. ท าความความคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆ ของท่าอากาศยาน (หากจ าเป็น) 

ก่อนแขกบุคคลส าคัญเดินทางถึงประเทศไทย 2 ชั่วโมง 
1. ตรวจสอบเวลาเที่ยวบิน จุดจอดอากาศยาน และประสานนัดหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 
2. ประสานเจ้าหน้าที่ประจ าขบวนรถยนต์เพื่อน ารถยนต์ไปรับแขกต่างประเทศ  
3. ประสานเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเพ่ือนัดหมายเวลาผู้ต้อนรับการบริหารจัดการสัมภาระ 
4. ประสานฝ่ายจัดเตรียมพวงมาลัย 
5. ประสานเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เรื่องห้องรับรองพิเศษ จดุจอดขบวนรถ รถกอล์ฟรับ - ส่ง 
6. ประสานเจ้าหน้าที่เรื่องพิธีการเข้าเมืองและศุลกากร การยกเว้นการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระติดตัว 

(หากมี)  
7. ประสานเจ้าหน้าที่สายการบิน เรื่องเที่ยวบิน การขนสัมภาระของคณะ รถรับ – ส่งจากลานบิน       

(หากจ าเป็น) 
8. จดจ าใบหน้าของแขกต่างประเทศ  

เมื่อแขกบุคคลส าคัญเดินทางถึง 
1. ประสานเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานเพ่ือเชิญแขกต่างประเทศไปยังห้องรับรองพิเศษ โดยอาจใช้รถ

กอล์ฟรับ – ส่ง 
2. ดูแลพิธีต้อนรับให้เรียบร้อย 
3. ประสานเจ้าหน้าที่บริการเครื่องดื่ม 
4. ด าเนินเรื่องพิธีการเข้าเมืองและศุลกากร 
5. เตรียมพร้อมขบวนรถยนต์ 
6. เชิญแขกต่างประเทศเมื่อพร้อมเดินทางออกจากท่าอากาศยาน 

3 ชั่วโมงก่อนแขกบุคคลส าคัญเดินทางกลับ 
1. ประสานตรวจสอบเวลาเครื่องบินออก แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ  
2. ประสานสายการบิน เพ่ือเตรียมการ Check in และขนสัมภาระ 
3. ประสานเจ้าหน้าที่เรื่องพิธีการเข้าเมืองและศุลกากรเพ่ือเตรียมการอ านวยความสะดวก 
4. ประสานเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเรื่องการน าสัมภาระไป Check in ล่วงหน้า 
5. เตรียมขบวนรถยนต์ให้พร้อมเดินทางไปท่าอากาศยาน 
6. เชิญแขกต่างประเทศไปยังห้องรับรองพิเศษเมื่อเดินทางถึง 
7. ด าเนินเรื่องพิธีการเข้าเมืองและศุลกากร 
8. ประสานสายการบินเชิญขึ้นเครื่องบินเมื่อพร้อม 
9. ดูแลพิธีส่งให้เรียบร้อย 
 

/-การจัด... 
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- การจัดยานพาหนะ  
การจัดขบวนรถยนต์ส าหรับการเยือนต้องค านึงถึงความสมเกียรติและความสะดวกสบายของแขกผู้มาเยือน  

- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อการอ านวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะ  
ก่อนแขกบุคคลส าคัญเดินทางถึง  
 1. ท าความเข้าใจกับรูปแบบและองค์ประกอบของขบวน  
 2. รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานในขบวน  
 3. แจ้งข้อมูลของแขกบุคคลส าคัญและก าหนดการให้แก่ผู้ประสานงานในขบวนรวมทั้งซักซ้อมความ
เข้าใจและนัดหมายเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อแขกบุคคลส าคัญเดินทางถึง  

 1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้เหมาะสม        
 2. เตรียมพร้อมขบวนรถยนต์  
 3. เชิญแขกบุคคลส าคัญขึ้นขบวนรถยนต์  
 4. ประสานที่หมาย เส้นทางเดินรถ และนัดหมายเวลาเข้าออกสถานที่ 

- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อการอ านวยความสะดวกในการจัดที่พัก  
ก่อนแขกบุคคลส าคัญเดินทางถึง 
  1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงแรมเพ่ือขอรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  
  2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก แขกบุคคลส าคัญ และส ารวจเส้นทาง  
  3. Check in ล่วงหน้าให้แก่แขกบุคคลส าคัญ (หากจ าเป็น) 
เมื่อแขกบุคคลส าคัญเดินทางถึง 
  1. ประสานเวลาเข้าถึงโรงแรมกับเจ้าหน้าที่โรงแรม  
  2. ดูความเรียบร้อยของการต้อนรับ (หากมี)  
  3. เชิญแขกบุคคลส าคัญเข้าห้องพัก  
  4. ประสานการขนสัมภาระของแขกบุคคลส าคัญ   
  5. ประสานอ านวยความสะดวกในการ Check in แก่คณะผู้ติดตาม 
ระหว่างพ านักอยู่ในโรงแรม 
  1. ดูแลความเรียบร้อยด้านอาหาร ห้องพักให้แก่แขกบุคคลส าคัญและคณะผู้ติดตาม 
  2. ดูแลการจัดสถานที่รับประทานอาหาร และห้องพักส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยในคณะ  
  3. ประสานการจัดเก็บและขนย้ายสัมภาระของแขกบุคคลส าคัญในโอกาสต่างๆ  
  4. ประสานรายละเอียดต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย 
เมื่อแขกบุคคลส าคัญเดินทางกลับ 
  1. ลงทะเบียนออกจากท่ีพัก (Check out) ให้แขกบุคคลส าคัญ  
  2. อ านวยความสะดวกในการขนสัมภาระ  
  3. ตรวจสอบเวลาเดินทางและจัดเตรียมขบวนรถยนต์  
  4. เชิญแขกบุคคลส าคัญเดินทางไปยังท่าอากาศยานเมื่อได้เวลา 

/- มาตรการ... 
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- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาล 
  หากแขกบุคคลส าคัญผู้มาเยือนประสบภัยอันตรายระหว่างการเยือน อาจท าให้เกิดความสูญเสียในชีวิต 
และทรัพย์สิน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่แขกผู้มาเยือนอย่างรอบคอบและรัดกุม
เพ่ือให้แขกบุคคลส าคัญผู้มาเยือนเกิดความอุ่นใจระหว่างการเยือน  
- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานในการอ านวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัย  
   1. ประสานขอรับข้อมูลความเสี่ยงและภัยคุกคามของแขกบุคคลส าคัญจากกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศแขกผู้มาเยือน  
   2. ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของต ารวจ 
- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานในการอ านวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล  
   1. ประสานขอรับข้อมูลทางสุขภาพของแขกผู้มาเยือน 
    2. ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานหน่วยงานรักษาพยาบาลต่างๆ ไว้ส าหรับกรณี   
 ฉุกเฉิน 
- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุม  
   1. จดจ าก าหนดการ และห้องประชุมทั้งหมด 
   2. ทบทวนขั้นตอน ล าดับพิธี ต าแหน่งที่นั่งและที่ยืนของแขกบุคคลส าคัญ   
   3. เชิญแขกบุคคลส าคัญไปยังห้องประชุมตามก าหนดการ  

- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานในการอ านวยความสะดวกส าหรับการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 
   1. ประสานขอบัตรเชิญมาให้แขกบุคคลส าคัญ   
   2. ตรวจสอบข้อมูลทางอาหารของแขกบุคคลส าคัญและแจ้งฝ่ายเลขานุการ  
   3. จดจ าห้องจัดเลี้ยงส าหรับแต่ละมื้อ  
   4. ตรวจสอบต าแหน่งที่นั่งของแขกบุคคลส าคัญ   
   5. เชิญแขกบุคคลส าคัญไปยังห้องจัดเลี้ยงตามก าหนดการ และเชิญนั่งในที่ที่ก าหนดไว้ 
- ภารกิจของเจ้าหน้าที่ประสานงานในการอ านวยความสะดวกส าหรับการพบหารือแบบทวิภาคี  
   1. ประสานหน่วยงานของแขกบุคคลส าคัญเพ่ือพิจารณา โดยแจ้งระบุวัตถุประสงค์ของการขอเข้าเยี่ยม                                     
คารวะ  
   2. ประสานรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ รายชื่อผู้เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะ ตลอดจน
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
  3. ประสานเรื่องอ่ืนๆ เช่น วัน เวลา และสถานที่ เข้าเยี่ยมคารวะ ทางเข้า-ออกของขบวนรถยนต์  
การแต่งกาย ภาษาท่ีจะใช้  
   นายขันทองได้เน้นย้ าถึงสิ่งส าคัญท่ีเจ้าหน้าที่ประสานงานต้องค านึงถึงเสมอ ได้แก่    
 1. การให้เกียรติแก่แขกบุคคลส าคัญตามหลักพิธีการทูต 
 2. การวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบ  
 3. ความเป็นมิตรกับทุกหน่วยงานเพราะเจ้าหน้าที ่“ประสานงาน” ต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติ
ภารกิจ 
 4. การเป็นคนฉับไวต่อความเปลี่ยนแปลง  
 5. การควบคุมสติเมื่อเกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ไหวพริบและเหตุผล 
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วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 
เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการท างาน” โดยนายพสิษฐ์ เรืองวิริยะกุล วิทยากรด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล คือ การแสดงออกทางกาย วาจา อารมณ์และจิตใจหรือ
อุปนิสัย บุคลิกภาพมักสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวให้กับบุคคล การมีบุคลิกภาพที่ดีท าให้บุคคลมีความ
น่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม เมื่อมีบุคลิกภาพท่ีดีจะส่งผลให้มีภาพลักษณ์ที่ดีเช่นกัน
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างภาพประทับใจแรกท่ีดี อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้ ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นส าคัญโดยสามารถพัฒนาได้ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก 
 บุคลิกภาพภายในคือ สิ่งที่อยู่ภายในบุคคลนั้น ๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ อารมณ์
ความรู้สึกต่างๆ รวมไปถึงมุมมองความคิดหรือทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ เราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพภายในโดย
การหมั่นเพ่ิมพูนความรู้ ไม่ว่าจะด้วยจากการค้นคว้าหรือการเข้ารับการอบรม รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์
โดยการท างาน การอบรม หรือการทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ เสมอ ๆ  
 ในส่วนของบุคลิกภาพภายนอกนั้น คือ การแต่งกาย สีหน้าท่าทาง พฤติกรรม ซึ่งเป็นส่วนหลักในการ
สะท้อนภาพลักษณ์ เนื่องจากสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป วิทยากรได้อธิบายเกี่ยวกับการแต่งกายที่ช่วยในการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ เช่น การเลือกสไตล์การแต่งหน้า ในโอกาสทั่วๆ ไปหรือชีวิตประจ าวัน ควรเลือกโทนสีที่
สุภาพ ดูสุขภาพดี แต่หากเป็นโอกาสส าคัญหรือการเจรจาใหญ่ การใช้โทนสีการแต่งหน้าที่เข้มขึ้นจะช่วยเสริมให้
บุคคลดูมีความมั่นใจและน่าเกรงขามมากขึ้น การเลือกทรงผมที่เหมาะสมโดยให้เลือกท่ีรับเข้ากับใบหน้าของ
บุคคลและมีความเหมาะสมส าหรับโอกาสนั้นๆ การเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับร่างกายของแต่ละบุคคล 
วิธีการเลือกเนกไทด์ที่ถูกต้อง การเลือกใช้สีและรูปแบบของเสื้อสูทและวิธีการพับเสื้อสูท การเดินการยืนที่
ถูกต้องเพ่ือความสง่างาม รวมถึงการไหว้แต่ละโอกาสและการกล่าวแนะน าตัวเองที่เหมาะสม โดยให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิธีการของวิทยากรตลอดการบรรยาย 
 บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จใจการท างานไม่เพียงเพราะเป็นสิ่งที่
ท าให้บุคคลสามารถสร้างภาพประทับใจครั้งแรกที่ดีได้ แต่ยังเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่ืนที่พบเห็น 
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่อเห็นผู้ที่แต่งกายสวยงาม สะอาดและมีพฤติกรรมที่ดีแล้ว ย่อมจะมองผู้นั้นไปในทาง   
ที่ด ีผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีจึงมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานได้มาก 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. 
เรื่อง “การสร้างทีมสู่ความส าเร็จ” โดยนายพสิษฐ์ เรืองวิริยะกุล วิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 วิทยากรไดช้ี้ให้เห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม ซึ่งต้องร่วมมือกันเพ่ือความส าเร็จ โดยการท างาน
เป็นทีม คือ การท างานตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน และทุกคนต้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ลักษณะ
ของทีมงานที่ดี คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ชัดเจน มีความสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานให้ความส าคัญ
ต่อภารกิจทุกด้าน มีสมาธิใจจดจ่อ และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนต้องมี
ทัศนคติที่ด ีมีการร่วมมือประสานงานที่ดี มีทักษะในการท างานและมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านผู้น ากลุ่มควรมีความรู้
ความสามารถ มีความยืดหยุ่น เป็นประชาธิปไตย เอาใจใส่ต่อกลุ่ม กระตือรือร้น และมีวิสัยทัศน์ ด้านการ
จัดรูปแบบกลุ่ม ต้องมีเป้าหมายชัดเจน มีขอบเขตแน่นอน มีกลไกย้อนกลับเพื่อปรับปรุงงาน การท างานเป็น
ระบบระเบียบ แสวงหาวิธีการที่เหมาะสมอยู่เสมอ จัดเงื่อนไขเสริมแรงให้ดี   
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 องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการท างานเป็นทีมคือ มีการร่วมคิด ร่วมมือ และร่วมใจ มีการประสานงานด้วย
ความร่วมมือ ความเข้าใจ และมีการสื่อสารซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้การให้เกียรติและไว้วางใจกันยังเป็นเรื่อง
ส าคัญ โดยต้องติดต่อประสานงานกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เชื่อใจและไว้ใจใน
ความสามารถของทุกคน มีมารยาท มีน้ าใจ และเจตนาที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ ยังควรให้สมาชิกแสดงความเห็น
อย่างเสรี สนับสนุนการท างานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกับผู้ร่วมงานคนอ่ืน รับฟังเหตุผลและ
ความคิดของทุกคนแม้ว่าคุณวุฒิ วัยวุฒิ และต าแหน่งแตกต่างกัน และไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอ่ืน 
 อุปสรรคของการท างานเป็นทีม คือ ขาดการตกลงพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มต้น ขาดการวางแผนงานและเวลา 
ไม่มีการประชุมหารือ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผูกพัน มีการปกปิดข้อมูลผิดพลาดที่ผ่านมา หลีกเลี่ยงที่จะ
เผชิญปัญหา ไม่มีการแบ่งความรับผิดชอบ เพ่ือให้สมาชิกได้รู้บทบาทที่ชัดเจน ขาดการประเมินผลการท างาน
ของทีม และตารางตรวจประเมินผล ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกดิขึ้น  
 

 


