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 ขอบคุณเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ทุกทาน รวมทั้งผูที่เขารวมประชุมใน
วันนี้ สวนใหญผมดูแลวก็รูจักคุนหนาคุนตากันดี งานนี้ก็เหมือนเปน
การกระชับพื้นที่ความสัมพันธใหใกลชิดกันมากขึ้นนะครับ เพียงแต
ผมมีความคิดวาหลังจากที่เราไดพบกันครั้งที่แลว ที่โรงแรมแมน้ําและ
โรงแรมคอนราด รูสึกเหมือนเพิ่งผานไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ คร้ังนี้ก็คงจะเปน
คร้ังที่ 3 แลว ทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอําพน  กิตติอําพน) 
พูดถึงงาน ปคร. วาเปนงานปดทองหลังพระ ซึ่งถาจะใหกําลังใจคง
จะตองขอรางวัลจากมูลนิธิปดทองหลังพระ ผมคิดวาบทบาทของ 
ปคร. จริง ๆ แลวมีคนพูดถึงคอนขางนอย แตถาดูจากเรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ผมคิดวา ปคร. มีความสําคัญมากขึ้นเร่ือย ๆ เมื่อวานนี้ 
ในขณะที่กําลังประชุมคณะรัฐมนตรี ผมเดินออกมานอกหองประชุม 
ไดยินรัฐมนตรีทานหนึ่งคุยกับทีมงาน วาเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
วันนี้ทําไมไมสรุปใหฟงกอน เขาก็ เลยไมมีความเห็นจะเสนอ 
เนื่องจากไมรูเร่ืองนั้นมากอน ผมเลยมีความรูสึกวาจริง ๆ แลวถาเรา
ดูบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมรัฐสภาหลาย
คร้ัง ผมคิดวาบทบาท ปคร. ในการทํางานระหวาง ปคร. กับรัฐมนตรี
ในหลาย ๆ หนวยงานที่ไปไดดวยดี แตในบางที่อาจจะเปนเพราะ
รัฐมนตรีเองมีภารกิจมาก อาจจะไมคอยไดสอบถาม ปคร. มากนัก 
แตเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีหลาย ๆ เร่ือง ถา ปคร. ไดมีการติดตาม
ประเด็นและมีการพูดคุยกับรัฐมนตรี ผมคิดวาหลายเรื่องไปไดดีกวาที่
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เปนอยูในปจจุบันดวย ปญหาก็คือเร่ืองตาง ๆ มีการเชื่อมโยงกัน 
ในหลายกระทรวง และความคิดเห็นของแตละฝายจะมีผลตอ 
การทํางาน ผมคิดวาบทบาทนี้นาจะมีความสําคัญมาก ผมเคยพูดถึง
บทบาทของ ปคร. กับการทํางานประสานกันตั้งแตเร่ืองกอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีและหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีแลว  
ผมวาทั้ง 2 เ ร่ืองมีความสําคัญ เ ร่ืองที่ เสนอคณะรัฐมนตรีและ 
มีการเสนอความเห็นของบางกระทรวงที่ เกี่ยวของหลายเร่ือง 
มีลักษณะที่พูดในภาษาชาวบานก็คือมันยังไมสะเด็ดน้ํา ยังไมได 
ขอ ยุติ  พอเสนอไปแลว เหมือนมีขอโตแย งกันอยู  บางครั้ งมี 
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งจําเปนจะตองมีเพื่อเดินหนาตอไป แตกลับทํา
ไมได ที่ทําไมไดเพราะวาตอนที่เสนอคณะรัฐมนตรียังไมไดขอยุติ  
ก็เหมือนกับวาตองเสนอแลว พอเสนอไปรัฐมนตรีก็จะมีความเห็นของ
ทานไปอยางหนึ่ง แตขาราชการในกระทรวงหรือในกรมคิดอีกแบบ
หนึ่งซึ่งไมตรงกันกับนโยบาย  
 ผมขอยกตัวอยางเรื่องหนึ่งเมื่อปที่แลว ก็ขอยกตัวอยางนี้
ซึ่งโชคดีที่จบไปแลว ที่จบเพราะชาวบานยกขบวนกันมา ก็คือเร่ือง 
มติคณะรัฐมนตรีที่ไปออกเอกสารสิทธิ์ที่สงวนหวงหามที่จังหวัด
นครสวรรค กรณีของชาวบานที่อยูมากอนประกาศเขตที่ดินสงวน 
หวงหามของรัฐซึ่งประกาศเมื่อป 2479 ประเด็นก็คือชาวบาน 
มารองเรียนเร่ืองที่ดิน 1,218 แปลง แลวคณะรัฐมนตรีก็มีมติโดยมี
แนวปฏิบัติวา ที่ดินแปลงนี้สมัยรัฐบาล นายสมัคร  สุนทรเวช มีการ
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จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อไปตรวจสอบพิสูจนสิทธิ์ แตมีคนแยงวาตอง
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) 
กอน แตพอเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นวาที่ตรงนี้เปนที่
สงวนหวงหามเปนแสน ๆ ไร แลวมีการโอนเอกสารสิทธิ์ใหคนนั้น 
คนนี้ไปเปนจํานวนมาก แตวาในสวนของชาวบานตรงนี้มีหลักฐาน 
ที่ชัดเจนจากกรรมการ 3 ฝายวาไดอยูอาศัยมากอน คณะรัฐมนตรีก็มี
มติมอบหมายใหกรมธนารักษไปถอนแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา
ประกาศสงวนหวงหามและใหกรมที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์ แตในทาง
ปฏิบัติจริง ๆ กรมที่ดินแจงวาออกเอกสารสิทธิ์ไมไดตองใหกรมธนารักษ
ถอนแผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกากอน กรมธนารักษแจงวา 
กรมที่ดินสามารถออกเอกสารสิทธิ์ไดเพราะหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาอยู
มากอนป 2479 นั้น แปลวาไมไดเปนที่สงวนหวงหาม กรมที่ดินบอก
วาออกเอกสารสิทธิ์ไมไดเพราะตราบใดที่กรมธนารักษไมกันที่ ที่ดินก็
ยังอยูในที่สงวนหวงหาม กรมธนารักษแยงวามติคณะรัฐมนตรีบอกวา
มีการอยูอาศัยมากอนป 2479 ก็แปลวาไมใชที่สงวนหวงหาม  
เถียงกันอยางนี้อยูปคร่ึง ผมวาทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
(นายวิชัย  วิทวัสการเวช) คงรูเร่ืองนี้ดี เพราะสุดทายก็ไปหารือกัน 
ในหองผมหารือกันไปมากวาจะจบ ก็มีกลุมผูชุมนุมอยูกัน 2 วัน  
ตรงนี้เปนตัวอยางเล็ก ๆ จริง ๆ ผมวาบางเรื่องมีมากกวานี้ ประเด็นก็
คือเร่ืองกอนเขาคณะรัฐมนตรีควรจะมีขอยุติในเชิงความเห็นกอน  
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พอออกมาเปนมติคณะรัฐมนตรีแลว ถา ปคร. แตละกระทรวง
ประสานงานกัน ผมวานาจะดีกวานี้  
 วันนี้ เวลา 11.30 น. ผมจะตองไปประชุมเร่ืองปฏิรูป
ประเทศไทย ในระยะหลัง ๆ มานี้ การบริหารงานของรัฐบาลมีแนวคิด
แปลกใหมออกไปจากขนบธรรมเนียมเดิมมาก ดูเหมือนวาตําราเดิม
มันเปลี่ยนไปแลว ปญหาก็เปล่ียนไปดวย แลวถาทัศนคติของ
ขาราชการไมเปล่ียนและกฎระเบียบไมเปล่ียน ก็จะติดปญหาในเชิง
นโยบายเหมือนกัน คือตอบสนองไมได ผมยกตัวอยางงาย ๆ ที่สุดที่
เปนปญหาอยูคือ แนวคิดเร่ืองโฉนดชุมชนซึ่งเปนแนวคิดที่ ให
กรรมสิทธิ์รวมของชุมชน ที่ดินเปนของรัฐแตใหกรรมสิทธิ์รวม แต
กฎหมาย กฎระเบียบยังไม รับรองกรรมสิทธิ์รวม มีแต รับรอง
กรรมสิทธิ์ปกเจกบุคคล สุดทายคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให
มีโฉนดชุมชน (ปจฉ.) อนุมัติโฉนดชุมชน 35 แปลง มี 9 แปลงเปน
ของกรมที่ดิน กรมที่ดินบอกอนุญาตใหได แตกฎกระทรวงกรมที่ดิน
บอกวาตองใหสัมปทานที่ดินเปนราย ๆ ไป ไมใชกรรมสิทธิ์รวม 
กรมธนารักษก็บอกวาใหได แตคนไดโฉนดชุมชนตองมาเชาที่ดินจาก
กรมธนารักษเปนราย ๆ ไป ผมวาแนวคิดกรรมสิทธิ์รวมมันไมมี ใน
ที่สุดมันก็กลับไปสูการแกไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะปรับใหสามารถที่จะ
นําที่ดินมาให ปจฉ. ไปจัดใหชาวบานอยูทํากินในรูปแบบโฉนดชุมชน
โดยใชรูปแบบกรรมสิทธิ์รวมได ผมคิดวาการทํางานประสานกัน
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ระหวาง ปคร. ในเร่ืองเหลานี้จะตอบสนองการแกไขปญหาเปนไปได
ดวยความรวดเร็ว  
 สุดทายก็คงเปนเร่ืองสภา ผมยํ้าเมื่อปที่แลวบอกวา ปคร.  
คงตองตามเรื่องในสภามากหนอย เพราะมีกฎหมายที่แกไขและ 
มันเปลี่ยนไปจากแบบเดิมเปนจํานวนมาก และที่กําลังจะลงมติกัน
วันนี้ที่เรียกวารางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงหาม
ของรัฐเปนรางของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) จากทุกพรรค
การ เมื อ ง  ซึ่ ง เปลี่ ยนวิ ธี คิ ด ใหม ในการจั ดการที่ ดิ นทั้ งหมด  
แลวจะตามมาดวยกฎหมายสําคัญอีกฉบับหนึ่งที่จะใหมีองคกรอิสระ
เพื่ อ คุ มค รองผู บ ริ โภคซึ่ ง เป นการฉี กขนบธรรม เนี ยม เ ดิม 
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป 2540-2550 ที่สราง 
ในองคกรอิสระขึ้นมา  วันนี้ เรามีองคกรอิสระอยางสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และจะเพิ่มองคกรอิสระภาคประชาชน
ขึ้นมาอีก  แลวจะจัดลําดับความสําคัญอยางไรกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แลวเขาจะมีเงินดวยอยางนี้เปนตน 
แลวองคกรที่เกิดขึ้นมาอยาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
กฎหมาย สสค. กําลังจะตามมาซึ่งเปนรูปแบบคลาย ๆ กับเร่ือง สสส. 
เหลานี้เปนตน ผมวาคอนขางจะเปลี่ยนเร็วมาก อัตราเรงคอนขางสูง 
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ผมวา ปคร. จะตองตามเรื่องคอนขางมาก เพราะกฎหมายเปลี่ยนไป
เร็วมาก และยังมีกฎหมายที่ไมไดมาในวิธีการรางกฎหมายแบบเดิม 
แตมาจากการผลักดันของประชาชน ซึ่งฝายการเมืองตองตอบสนอง
และภาคราชการก็เขามาเกี่ยวของดวย เชน พระราชบัญญัติสัญชาติ 
ที่ ไปใหสัญชาติคืนกับคนไทยผลัดถิ่น  ซึ่ ง เปนเ ร่ืองหนึ่ งที่ฉีก
ขนบธรรมเนียมเดิมไปเยอะพอสมควร และกฎหมายนี้จะเขาสภา 
ในสัปดาหหนา เปนตน และก็ถือโอกาสฝากเรื่องนี้ไว ผมคิดวา
บทบาทของ ปคร. ก็คงจะชวยได ถาเราเรงกันทํางานชวงนี้ก็คงทํา
อะไรไดมากกอนยุบสภาในเวลาอันรวดเร็วนี้นะครับ ผมถือโอกาสนี้
ขอบคุณทุกทานครับ และก็ใหกําลังใจทุกคน ขอบคุณครับ 
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การบรรยายสรุป  
เรื่อง แนวทางการประสานงาน 

ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
 

โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(นายอาํพน  กติติอําพน) 
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 ผม เ อ งนั บ ว า ยั ง ใ หม ม าก ใน เ รื่ อ ง ผู ป ร ะ ส าน ง าน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร . )  เพราะครั้ งที่อยูที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) นั้น 
ทานรองเลขาธิการ สศช. (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) เปน ปคร. 
โ ด ย ขณ ะนี้ ท า น เ ป น เ ล ข า ธิ ก า ร  ส ศ ช .  แ ล ว แ ล ะ ไ ด ม อ บ 
ทานรองเลขาธิการ สศช. (นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ) เปน ปคร. 
สมัยที่ผมอยู สศช. ทานรองอาคมฯ จะเนนเร่ืองที่สําคัญ ๆ คือการให
ความเห็นในระบบการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจะมีหนวยงาน 
ที่แตกตางกันสองประเภท คือ หนวยงานที่เปนลักษณะหนวยงานกลาง 
เชน สศช. สํานักงบประมาณ (สงป.) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ทําหนาที่ใหความเห็นตาง ๆ ที่เขาสูคณะรัฐมนตรี 
โดยเลขาธิการจะเปนคนใหความเห็นซึ่งจะแตกตางจากของทาน 
ปคร. ของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนหนวยงานอีกประเภทหนึ่งที่
จะตองเสนอเรื่องตามขั้นตอนไปถึงปลัดกระทรวง ไปถึงรัฐมนตรี 
เพราะฉะนั้น จุดนี้คือขอแตกตางในเรื่องของระบบซึ่งผมไดหารือกับ
ทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลววา คงตองดูขั้นตอนและ
ระยะเวลาตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม เพราะถาผมนํามาตรฐานของ
หนวยงานกลางมาเปนมาตรฐานก็จะไมเหมาะสมเนื่องจากขั้นตอน 
จะสั้นกวากระทรวง ตรงจุดนี้ผมทราบดีวาสําหรับผูที่ทําหนาที่ ปคร. นั้น 
เวลาเรื่องผานไปไดดีกโ็อเค ถือวารอด แตเมื่อเร่ืองมีปญหา หรือเร่ิมมี
ความขัดแยงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นั่นหมายความวารัฐมนตรี
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ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจน ปคร. ก็จะโดนตําหนิ ซึ่งผมเขาใจวาจุดนี้ 
ก็เปนจุดที่สําคัญจุดหนึ่งจึงพยายามเนนกับรัฐมนตรีสาทิตยฯ วา 
ปคร .  คือคนที่จะตองทําหนาที่ประสานในมิติที่  2 นอกเหนือ 
จากขั้นตอนเหลานี้แลว เนื่องจากผมเคยอยูกระทรวงมากอน  
ซึ่งในขณะนั้นทําหนาที่ประสานงานทุกเรื่องเปนลักษณะจับฉายและ
ยังไมมี ปคร. ปญหาของกระทรวงคือเมื่อต้ัง ปคร. ซึ่งจะเปนผูที่อยูใน
สํานักงานปลัดกระทรวงหรือกลุมอํานวยการก็ตาม ทานก็รูวาอธิบดี
แตละกรมเขามีอํานาจตามนิติบุคคลของเขาเอง ไมวาจะเปนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (กษ.) ก็ดี กระทรวงมหาดไทยก็ดี มีทั้งทาน 
ผูวาราชการจังหวัดซึ่งความเห็นตรงกันบางหรือไมตรงกันบาง ปคร. 
ก็จะมีปญหาเวลาที่จะไปเรงรัดกรม เพราะมีความหลากหลายของ
หนวยงาน บางครั้งการขอความเห็นไมไดอยูภายใตกรมเดียว  
ผมขออนุญาตยกตัวอยางของ กษ. เวลามีเร่ืองของ กษ. เสนอเขามา 
ขอยกตัวอยาง เชน เร่ืองเพล้ียเสนอเขามาก็ตองถามกรมวิชาการ
เกษตร รวมทั้งกรมสงเสริมการเกษตร หรือเร่ืองโครงการประกัน
รายไดเกษตรกร เร่ืองเปด ไก น้ํามันปาลม อะไรตาง ๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายในมิติของหนวยงาน มีความหลากหลายในมิติของ
ฟงกชั่นแตละสวนราชการ ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
ทราบดีเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ เพราะฉะนั้นในวันนี้ขอใหทานระบาย
มาเลยครับ ปญหาของทานคืออะไร ผมไดพูดคุยกับทานรอง
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทั้งหลายแลววา เราจะพยายามนําปญหาและ
วิธีการแกไขปญหามาคุยกัน  
 เมื่อเชาไดมีการประชุมพูดคุยกันภายใน สลค. กอนจะมาที่นี่ 
โดยเจาหนาที่ เขารวมประชุมเกือบจะหมดทั้งสํานักงาน ซึ่งเรา 
ไดจําลองเหตุการณเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตาง ๆ  
ที่มีความวุนวายหลายเรื่อง ซึ่ งถาเปนเ ร่ืองธรรมดาปกติก็จะ 
ไมมีปญหาอะไร ยกตัวอยางการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ไดประชุม 
เมื่อวานมีทั้งหมด 18 เร่ืองที่เปนวาระปกติ และมีวาระจรอีก 12 เร่ือง 
ซึ่งผมทราบดีครับวา บางที ปคร. อาจจะไมทราบเลยดวยซ้ําไปวา
เร่ืองของกระทรวงตนเขาวาระจร แตเวลาโดนถามคําถามก็จะตองรับ 
หรืออยางเร่ืองของกระทรวงกลาโหม (กห.) โดยปกติมักจะเปนเร่ืองที่
มีขอมูลในช้ันความลับที่สุด แตผมเคยโดนตําหนิเพราะวาแจกเอกสาร
เร่ืองนี้ไปหมด ผมเขาใจวา กห. ของบประมาณจึงตองบอกวาจะใช
อะไร จํานวนเทาใด เชน คาเชื้อเพลิง คาเบี้ยเล้ียง แตก็มีคนแยงใน
คณะรัฐมนตรีขึ้นมาวา เอกสารนี้แจกไมไดเพราะเปนความลับ  
ผมก็ไมรูวาตกลงจะใหผมแจกอะไร เพราะบางครั้งพอไมแจกก็มี
ปญหาข้ึนมา เพราะรัฐมนตรีอาจถามวาทําไมคุณไมแจกเอกสาร 
ซึ่งสําคัญ เพราะฉะนั้น การตัดสินใจของรัฐมนตรีก็อาจจะไมครบถวน 
ดังนั้น สลค. จะตองประสานกับ ปคร. อีกวา อะไรควรแจก อะไร 
ไมควรแจก เพราะเวลาทานสงเอกสารมาใหผม ผมถือวาทาน 
ไดกลั่นกรองมาแลว และผมก็ตองแจก เผอิญเมื่อวานในเอกสารมี
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จํานวนรถถังที่ประจําอยูชายแดน ผมก็พยายามชี้แจงวา สงป. 
เขมงวด เพราะเขาตองคํานวณจํานวนลิตรของน้ํามัน ทาง กห.  
ก็เขาใจวาถาไมบอกจํานวนรถถังแลวตั้งงบประมาณรวม ๆ มา สงป. 
ก็ใหไปตกลงในรายละเอียด และถาไมมีรายละเอียดเขาไมใหเงินทุกที  
 เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลายเร่ือง 
คูแรกคือกระทรวงศึกษาธิการกับ กระทรวงแรงงาน ยกตัวอยางเร่ืองนี้
เปนตํานาน แลวผมก็โดนพาดพิงในฐานะที่เปนอดีต เลขาธิการ สศช. 
ซึ่งเปนคนกลางเกี่ยวกับเร่ืองคุณวุฒิวิชาชีพ ผมเขาใจวาประเด็น
เหลานี้ บางกรณีก็มีเ ร่ืองที่ เขาประชุมคณะรัฐมนตรีเปนเร่ืองที่
คอนขางออนไหว และเมื่อรัฐมนตรีตองการอยูบนจุดยืนของตัวเอง 
ปคร. ก็หนักใจ เพราะบางครั้งการตกลงในระดับเจาหนาที่ เชน บางที
เร่ืองไปที่ สคก. เจาหนาที่ก็โดนมอบไปและไดมีการตกลงไปแลว  
แตพอมาถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นแยง ก็ตองฝาก 
เร่ืองนี้ไวดวย นอกเหนือจากเรื่องความแตกตางของหนวยงาน  
ความหลากหลายของโครงสรางในแตละกระทรวง และเร่ืองความ
ออนไหวของแตละเร่ืองที่นําเสนอคณะรัฐมนตรี แตสรุปสุดทาย
ทั้งหมดทั้งปวงที่วามา คนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการที่จะสนับสนุน 
(facilitate) ให ปคร. ใหเดินหนาไดคือ สลค. และผมไดพยายาม
อธิบายในหองประชุมคณะรัฐมนตรีวาในเรื่องนี้กระทรวงมีเง่ือนไข 
ในการตกลงอะไรตาง ๆ ซึ่งบางครั้งเราเปนขาราชการประจําก็เขาใจ
ครับวา มติคณะรัฐมนตรีคือคําสั่งทางบริหาร ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี 
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จะไปมีผลเหนือกวา (overrule) เร่ืองอื่น ๆ ไดอยูไมกี่เร่ือง โดยถา 
ไลตามลําดับชั้นลงมาแลวการจะเปลี่ยนระเบียบก็ตองเปล่ียน 
มติคณะรัฐมนตรีกอนถึงจะเปลี่ยนระเบียบได กฎกระทรวงก็ตอง
เปล่ียนระเบียบโดยมติคณะรัฐมนตรี แตถามติคณะรัฐมนตรีจะไป
ขัดแยงกับพระราชบัญญัติหรือแมกระทั่งพระราชกฤษฎีกาก็ทําไมได 
ย่ิงถาเปนรัฐธรรมนูญย่ิงไมตองพูดถึง 
 เร่ืองที่สําคัญอีกเร่ืองหนึ่งคือผมตองขอขอบคุณกระทรวง
การตางประเทศ (กต.) ที่ไมเคยทําใหผมผิดหวังในเร่ืองมาตรา 190 
และ 190(2) เมื่อถึงนาทีสุดทายผมตองถามรัฐมนตรีวาความเห็น กต. 
มีหรือไม ซึ่ง ปคร. ก็มีบทบาทสําคัญเพราะเวลาใหยืนยันเจาหนาที่ 
ก็บอกวา ปคร. ยืนยันมา ความเห็นมาแลว ผมก็ใหเครดิตบาง  
แตถานาทีสุดทายผมตองอานความเห็นในขณะที่ผมไมเห็นเอกสาร 
ผมก็ตองใหรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรี 
บางทานก็รับได แตบางทานก็รูสึกเหมือนกันวาทําไมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตองขอคํายืนยันดวยวาจาจากรัฐมนตรี ผมตองขอ
ประทานโทษในจุดนี้ดวย เพราะวาตรงนี้ก็เปนหัวใจสําคัญเหมือนกัน 
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ จะตองนําออกไปปฏิบัติ  
 สุดทายก็ขอขอบคุณทาน  ถึงแมวาเราจะมีกิจกรรม
คอนขางจํากัด ผมก็พยายามใหนโยบายไปวาการพูดคุยหารือกัน
ระหวาง ปคร. รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่ผมสามารถแกไขได ก็จะ
นําไปแกไขใหไดมากที่สุดเทาที่ผมจะทําได นอกจากนี้ ระบบ 
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CABNET จะเปนกลไกที่จะชวยทานไดมากขึ้น ผมรูวายังมีขอจํากัด
อีกหลายขอซึ่งเรากําลังพยายามพัฒนา สิ่งที่จะทําใหเราพัฒนาไดดี
ที่สุดคือความเห็นของ ปคร. ทุกทาน สุดทายนี้ถาทุกทานมีอะไรที่จะ
แนะนํา ผมก็ยินที่จะรับมาพัฒนาเพื่อให ปคร. ในแงที่จะดําเนินการ
ทั้งหลายมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอบคุณครับ 
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การแลกเปลีย่นประสบการณเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหนาที่ผูประสานงาน 
คณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) 

โดย 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นายศุภชัย  บานพับทอง) 
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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นางสาวออนฟา  เวชชาชีวะ (ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) : ขอเรียนถามวา ในการปฏิบัติ
หน าที่ ข อ ง  ปคร .  บทบาทหลั กห รือหน าที่ ห ลั กของ  ปคร .  
มีอะไรบาง เนื่องจากวันนี้มี ปคร. ใหมรวมอยูในที่นี้หลายทาน  
จะขอใหทานไดเลาใหฟงคะ 
 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายศุภชัย  บานพับทอง) 
 สวัสดีทาน ปคร. ทุกทาน บทบาทหนาที่ของ ปคร. ไดมี
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 อยูแลว แตเราสามารถแบงงาน
ออกเปน 3 ระยะ เพื่อที่จะทําใหเขาใจงายขึ้น ระยะแรกคือกอนเสนอ
เร่ืองตอคณะรัฐมนตรี ระยะที่สองคือเมื่อมีการจัดเรื่องเขาระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแลว และระยะที่สามคือหลังจาก 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติแลว ซึ่งในแตละขั้นตอนเราจะตองทําอะไรบาง 
 ในระยะแรก กอนเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนชวง 
ที่ยากและลําบาก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดชี้ประเด็นปญหาใหเห็น
แลววาในแตละเร่ืองมีความออนไหวอยู และบทบาทในภารกิจของ 
แตละกระทรวงก็มีหนาที่ ของตัวเอง  ซึ่ งหลายเรื่ องที่ท านได
ยกตัวอยางมาก็เปนเร่ืองที่เหนือความคาดหมาย ในการจัดทําเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีสวนใหญแลวจะมีนโยบายกําหนดไววาจะมีเร่ือง
อะไรบาง เพราะวารัฐมนตรีจะตองดูภาพรวมของเรื่องวาอยูในกรอบ
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นโยบายที่ไดแถลงไวหรือไม เร่ืองที่เสนอเขาคณะรัฐมนตรีสวนใหญ
จึงเปนเร่ืองของการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายซึ่งจะตองใช
งบประมาณ ถาไมมีการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ก็จะทําใหสําเร็จ
ไดยาก ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหและประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของใหดี จึงจะทําใหเร่ืองที่เสนอรัฐมนตรีลงนามใหเสนอเขา
คณะรัฐมนตรีได เมื่อรัฐมนตรีลงนามแลวก็ถือวาจบขั้นตอนแรก 
 ขั้นตอนที่สอง หลังจากไดสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) แลว จะตองประสานวาไดมีการจัดเร่ืองเขาวาระ
แลวหรือไมอยางไร เดิมทีหนวยงานเจาของเ ร่ืองจะประสาน
ผูเกี่ยวของกอนวามีความเห็นอยางไร ในชวงหลังนี้ สลค. ไดใหความ
อนุเคราะหวาเสนอเรื่องไปกอนแลวจึงแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของให
เสนอความเห็นมา กรณีที่การเสนอความเห็นยังไมครบถวนก็ยังไมจัด
เขาวาระ ซึ่งจะทําใหลดความกดดันไดบาง แตก็ตองมีการประสานกับ
ทาง สลค. ตลอดวาจะจัดเขาวาระเมื่อใด เพื่อที่จะรายงานรัฐมนตรี
และแจงประเด็นใหผูเกี่ยวของใหเตรียมชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่มีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ขั้ นตอนที่ ส าม  หลังจากที่ คณะ รั ฐมนต รีมี มติ แล ว  
มติคณะรัฐมนตรีคือสิ่งที่เปนประเด็นเพราะสวนใหญเรามักเขาใจกัน
วาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรืออนุมัติ แตในชวงระยะหลังมานี้
คณะรัฐมนตรีมีความรัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองที่จะตองมี
การใชงบประมาณ คณะรัฐมนตรีจะมีมติวา เห็นชอบในหลักการและ
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ใหตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ยกตัวอยางเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา มีเร่ืองที่เห็นชอบในกรอบวงเงิน
ไมเกิน 600 ลานบาท แตใหไปประสาน สงป. อีกครั้ง หมายความวา
เมื่อมีการตกลงในรายละเอียดกับ สงป. แลว และมีการปรับลดวงเงิน
งบประมาณแลว จะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใชเงินอีกครั้ง
หรือไม ซึ่งประเด็นนี้ยังไมมีความชัดเจน  
 ในกรณีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) จะมีการ
ประชุมผูบริหารของกระทรวงซึ่งมักจะมีการสอบถามเกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรี ดังนั้นจึงตองมีการรวบรวมสรุปมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ
รายงานตอที่ประชุมผูบริหารของกระทรวงเพื่อทราบและมอบหมาย
งานตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งตองดูวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับกรมไหน 
หนวยงานใด และใหกรมนั้น หนวยงานนั้น ไปดูวาในอํานาจหนาที่
ของกรมนั้นสามารถทําไดหรือไม กรณีที่มีปญหาไมสามารถทําได แต
กลับไมมีความเห็นแยงกอนนําเสนอเขาคณะรัฐมนตรีก็มีอยูบาง ซึ่งก็
เปนเร่ืองที่ ปคร. ควรรับไปพิจารณาหาทางปองกันไมใหเกิดขึ้น ย่ิง
ไปกวานั้นในชวงหลังที่ไดมีการกําหนดระยะเวลารายงานผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อกอนกําหนดไว 1 เดือน 3 เดือน 
6 เดือน แตปจจุบันไดมีการปรับใหมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2553 โดยมีกรอบเวลารายงานตามมาตรฐานคือ 3 เดือน 
แตบางเรื่องคณะรัฐมนตรีมีมติเฉพาะใหรายงานภายใน 20 วัน อันนี้
ตองไปเรงรัดติดตามกรมตาง ๆ ซึ่งไดมีการดําเนินการติดตั้ง
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โปรแกรมติดตามเรื่องเพื่อความสะดวกในการติดตาม หากวาใกลถึง
ระยะเวลาที่จะตองรายงานแลวกรมยังไมรายงานก็ตองเรงรัดติดตาม 
นี้เปนเร่ืองการดําเนินการของ ปคร.  
 เร่ืองสืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสาทิ ตย   ว งศ หนอ ง เ ตย )  ได ก ล า ว ไป ในช ว งต นคื อ  
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติไปแลว ในเร่ืองที่เสนอกฎหมายเขาสภา ปคร. 
ตองไปติดตามอยางตอเนื่อง ซึ่งเร่ืองนี้ตองยอมรับจริง ๆ วามีความ
สลับซับซอน เพราะวาเมื่อผานคณะรัฐมนตรีแลว ซึ่งในข้ันตอนของ
คณะรัฐมนตรี คือ ใหความเห็นชอบรางกฎหมายแลวสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจราง เมื่อ สคก. ตรวจรางเสร็จ
แลวใหเสนอเขาสภา แตกอนเสนอเขาสภาตองมีการกลั่นกรองผาน
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรกอนที่จะบรรจุเขาวาระ 
ซึ่งก็จะตองมีการประสานอีกครั้งหนึ่งวาไดมีการดําเนินการอยางไร 
จะบรรจุเขาวาระหรือไม และเมื่อไดบรรจุเขาวาระแลว จะมีการ
ประชุมไดเมื่อใด ซึ่งจะตองมีการประสานผูเกี่ยวของไวตลอดเวลาเพื่อ
เตรียมไปชี้แจง เมื่อผานวาระที่ 1 แลว ในวาระที่ 2 ในขั้นชี้แจง
กรรมาธิการก็ตองเตรียมไปชี้แจง ขั้นตอไปถึงวุฒิสภาก็ตองมีการ
ประสานกับคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา แตวุฒิสภายังมีความ
ยืดหยุนมากกวาเพราะวาพิจารณาในเชิงกรอบความคิดและความ
ละเอียดรอบคอบ สวนเชิงนโยบายจะอยูที่สภาผูแทนราษฎร 
 



22 
กิจกรรมผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) สัมพันธ  

 

 

 

 
คําถามโดย 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์)  
  บทบาทของ ปคร . ในการติดตามผลการดําเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ทาง สลค. ไดมีหนังสือไปแจงลวงหนาวา
จะติดตามเรื่องนี้ไดเมื่อไหร ไมทราบวาเมื่อกระทรวงไดรับหนังสือ
ฉบับนี้แลวรูสึกหงุดหงิดหรือไม 

 
คําตอบโดย 

รองปลัด กษ. (นายศุภชัยฯ) 
 ไมหงุดหงิดครับ เพราะถือวาเปนตัวชวยและปองกัน 
ความผิดพลาด ถึงแมวาจะมีระบบการติดตามแตบางทีก็อาจเกิด
ขอผิดพลาดได ถาทาง สลค. ทําหนังสือติดตามโดยแจงลวงหนา 
มากอนสัก 2 สัปดาห ก็จะเปนการด ี
 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพันฯ) 
 ตอนนี้ในเว็บไซต ปคร. (www.cplo.soc.go.th) ไดมีการนํา
ขอมูลที่ติดตามลงตารางคาดหมายวาเราจะตามเรื่องอะไร เดือนไหน 
ซึ่งจะทําใหสามารถดูเร่ืองลวงหนาได 
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คําถามโดย 

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี สลค.) 
 ขอเรียนถามวาในการทํางานหนาที่ ปคร. มีอะไรเปน
ปจจัยที่ทําใหงานสําเร็จไดบาง 

 
คําตอบโดย 

รองปลัด กษ. (นายศุภชัยฯ) 
 ปจจัยที่ทําใหงานสําเร็จมีผูเกี่ยวของตั้งแตรัฐมนตรี สลค. 
กรม รวมถึงทีมงาน เจาหนาที่ของ ปคร. ดวย ถารัฐมนตรีใหความ
สนใจก็จะทํางานไดคลองตัวขึ้นเพราะวาสามารถตอบสนองความ
ตองการในเรื่องที่สนใจหรือสงสัยได ซึ่งทานจะเห็นวาเรื่องนี้จุดยืน
หรือนโยบายของกระทรวงควรจะเปนอยางไร เพราะความเขาถึงของ
ขอมูลของรัฐมนตรีมีสูงกวาขาราชการประจํา ความลึกซึ้งในเร่ืองเชิง
ความละเอียดออนเราจะตองพึ่งทานรัฐมนตรีใหคําแนะนํา 
 เ ร่ืองที่  2 ทาง  สลค .  ได ใหความอนุ เคราะหมาก  ๆ 
เพราะวาความเคลื่อนไหวของเรื่องตาง ๆ ถา สลค. ไมไดบรรจุเขา
หรือวาคณะรัฐมนตรีมีมติวาอยางไร เราจะไปสรุปเพื่อมอบหมายหรือ
ติดตามเองจะชา กวาจะมีหนังสือแจงมติอยางเปนทางการก็เปน
สัปดาหแลว แตเมื่อตองการความรวดเร็ว สลค. จะสงสัญญาณให
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หนวยงานปฏิบัติเตรียมตัวไปทํา เพราะถาชาก็จะทําไมทัน เราก็ตอง
ประสานกับ สลค. วา คณะรัฐมนตรีมีมติอยางไร เพื่อสรุปรายงานตอ
ผูบริหารในเชาวันพุธเวลา 07.30 น. คณะรัฐมนตรีประชุมวันอังคาร มี
มติอยางไร ในเชาวันพุธ ปคร. ตองรายงานที่ประชุมผูบริหารของ
กระทรวงทราบ เพราะฉะนั้น สลค. จะชวยไดมาก สวนกรมตาง ๆ 
นั้น เนื่องจากเขาเปนผูปฏิบัติ ถาเขาไมใหความสนใจก็ทําอะไรไมได 
เพราะวาเราไมรูในภารกิจเชิงวิชาการของแตละสวนที่เขาดูแลอยู 
สวนเจาหนาที่ของ ปคร. จะตองมีความอดทน โดย ปคร. จะตองวาง
ระบบงานไวใหชัดเจนพอสมควร เพราะวามีหลายเรื่องที่ตอง
ดําเนินการ บางทีก็อาจหลงลืมได 

 
คําถามโดย 

นายสุชาติ  วิภาสธวัช (ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี สลค.) 
 ขอเรียนถามวาจากการที่ทานทําหนาที่ของ ปคร. มาเปน
ระยะเวลานานพอสมควร ถาเทียบกันระหวางการที่มี ปคร. กับรูป
แบบเดิมที่เปนการประสานงานแบบเดิม การทํางานระบบ ปคร. มี
สวนชวยในการปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด หรือวามีผลการทํางาน
ที่ดีขึ้นเพียงใด 
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คําตอบโดย 

รองปลัด กษ. (นายศุภชัยฯ) 
 เรียนตรง ๆ เลยวาปกติงานดานนี้ในอดีตทางสํานักงาน
รัฐมนตรีเปนผูดําเนินการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับขาราชการที่อยูในระบบ
ประจําเฉพาะเรื่องแผนงานโครงการการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ 
แตคนประสานงานของสํานักงานรัฐมนตรีเปล่ียนตัวกันบอย เจานาย
เปล่ียน เจาหนาที่ก็เปล่ียน และระบบวิธีคิดการทํางานของคนที่อยูใน
สํานักงานรัฐมนตรีก็มีรูปแบบและวัฒนธรรมการทํางานในรูปแบบของ
เขา  สวนขาราชการประจําก็จะเปนอีก รูปแบบหนึ่ งไมมีการ
เปล่ียนแปลงมากเหมือนสํานักงานรัฐมนตรี การที่มีระบบ ปคร. ก็
เทากับไดมีการถายเทงานมาไวที่สํานักงานปลัดกระทรวงซึ่งคอนขาง
ที่จะมีความแนนอน (firm) มากกวาซึ่งจะชวยแกปญหาตาง ๆ ได
พอสมควร ประกอบกับการประสานงานระหวางระดับเจาหนาที่ที่มี
วัฒนธรรมหรือรูปแบบการทํางานเดียวกันจะทําใหงานสามารถดําเนิน
ตอไปได ขณะที่สํานักงานรัฐมนตรีจะมีการสั่งการเปนทอด ๆ 
ขาราชการประจําที่อยูสํานักงานรัฐมนตรีก็จะมีรูปแบบการทํางานเปน
อีกอยาง เทาที่เห็นความเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธในที่ทํางานผม
ระหวางสํานักงานรัฐมนตรีกับ ปคร. เราใชระบบชวยกันทํางาน ถอย
ทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน 
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คําถามโดย 

นายสมโภชน  ราชแพทยาคม (ผูอํานวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรี สลค.) 
 ในฐานะที่ทานมีประสบการณการทํางานดาน ปคร .  
มาเปนระยะเวลานานแลว ทานเห็นวาจะมีงานหรือการดําเนินการ 
ในดานใดที่จะให สลค. ไดสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อใหงานของ ปคร. 
ของทุกหนวยงานสามารถดําเนินการไปไดดีขึ้นกวานี้หรือไม 

 
คําตอบโดย 

รองปลัด กษ. (นายศุภชัยฯ) 
 ขอบคุณครับที่ใหโอกาสผมไดเสนอ  
 เร่ืองที่ 1 เร่ืองความเคลื่อนไหวของเร่ืองเขาคณะรัฐมนตรี 
ถาสามารถไดทราบสถานะของเรื่องเร็วที่สุดก็จะดี ตอนนี้ เราก็
พยายามสงเจาหนาที่ประสานตลอดเวลา  
 เร่ืองที่ 2 เร่ืองมติคณะรัฐมนตรี เราทราบวามีความยาก 
ในการเขียนมติคณะรัฐมนตรี แตถาสามารถไดทราบเร็วเทาใดเราก็จะ
สามารถสรุปเสนอเขาที่ประชุมผูบริหารของกระทรวงได และก็จะทํา
ใหสามารถมอบหมายงานและขับเคลื่อนงานไดเร็วขึ้น  
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 เร่ืองที่ 3 เร่ืองใหมที่เขามาคือ CABNET ตองเรียนตรง ๆ 
วายังไมคอยคุน ทําอยางไรถึงจะฝกฝนกันได มีความกังวลวาตอนนี้
คนที่ทํางานจริง ๆ ในระบบงานที่มีอยูเปนลูกจางทั้งนั้น จะทําอยางไร
ถึงจะเรียนรูได โดยเฉพาะขาราชการรุนเกาอยางผมวามีวิธีการ
อยางไรที่เขาถึงไดเร็ว คือประเภทตองใหใสรหัสตาง ๆ คงไมไหวแลว 
เอาแบบงาย ๆ สะดวก ๆ กดปุมหนเดียวไดหรือไม ชวยออกแบบให
มีความเหมาะสม ไมเชนนั้นคงไมไหว ซึ่งบางครั้งในวันเสารอาทิตย 
ปคร. ตองเขาไปคนควาขอมูลตาง ๆ เองจะใหเจาหนาที่มาอยู 
ดวยตลอดก็คงไมได ดังนั้นขอใหชวยออกแบบใหงายตอการเขาถึง
ระบบดวย 
 เ ร่ืองที่  4 ไดมีการพูดคุยกันในหลายหนวยงานว า  
ดูแนวโนมการทํางานของ ปคร. แลวคาดวาเราจะตองมีหนวยงาน
ดานนี้โดยเฉพาะ เพราะวาไดผล ที่พูดถึงเร่ืองนี้ก็เพราะกระทรวงใหม ๆ 
เขามีสํานักยุทธศาสตรเพื่อใชในการประสานงาน แตกระทรวงเกา ๆ ไมมี 
อยางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฝายเสนาธิการคือสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรก็อยูกรมหนึ่ง ฝายประสานก็คือสํานักงาน
รัฐมนตรีก็อยูอีกกรมหนึ่ง ไมมีตัวเชื่อม เราก็ไปดูทาง สลค. ทาง สลค. 
ก็มีสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ทาง สลค. มีกลไกตัว
นี้เปนตัวแมแลว ตัวเครือขายผูปฏิบัติในระดับกระทรวงตาง ๆ ก็นาจะ
มีกลไกนี้ดวย เราไมจําเปนตองถึงขนาดจะตั้งเปนสํานัก ถามีองคกรนี้
เกิดขึ้นก็จะทําใหทุกอยางลงตัวไดงายขึ้น เพราะทุกวันนี้ก็ทํากัน 
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แบบยังไมเปนระบบ กษ. มี ปคร. กระทรวงแลว ลําพัง ปคร. กระทรวง
ก็ทําอะไรไมไดมากก็เลยใหมี ปคร. กรมขึ้นมา แลวก็ใหแตละคนเสนอ
ชื่อคนระดับรองอธิบดีเปน ปคร. กรม แลวก็ใหมีผูชวยซึ่งอาจจะเปน
ผูอํานวยการกองแผนหรือเลขานุการกรม ปคร. 1 คน ผูชวย 2 คน 
ของแตละกรม พอมีตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีศูนยกลางอยูก็เลยคิดวานาจะมี
หนวยงานนี้ขึ้นมา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ตั้งขึ้นมาแลวเปน
การภายใน ชื่อศูนยประสานงาน ปคร . ชื่อตามระเบียบจริง ๆ  
เขาใชวา กลุมผูประสานงาน ปคร. ถาทาง สลค. จะชวยกันขับเคลื่อน
ผลักดันใหมีหนวยงานนี้ขึ้นมา ขอแคชํานาญการพิเศษก็ได ใหมีเปน
องคกรขึ้นมา เพราะไมอยางนั้นแลวคนที่มาทํางานเขาก็กังวลวาจะมีผล
กับงานประจํา เพราะอัตรากําลังเปนของสํานักนั้นของกองนี้ ขึ้น
เงินเดือนอยางไร พิจารณาความดีความชอบอยางไร เขาก็จะอึดอัด
ลําบากใจก็จะทํางานไมเต็มรอยถามีตรงนี้ขึ้นมาก็จะดี 

 
คําถามโดย 

นายปญญาพล   ศรีแสงแกว  (ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบ 
การประชุม สลค.) 
 เทาที่ไดทราบมาบางกระทรวงมักจะมีปญหาในการทํางานกัน
บางระหวางทีม ปคร. กับสํานักงานรัฐมนตรี แตกรณีของกระทรวง
เกษตรและสหกรณถาผมเขาใจไมผิดคิดวานาจะเปนไปดวย 
ความราบรื่น ที่ทานบอกวาเกื้อกูลกัน อยากจะใหทานชวยอธิบายหรือ
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ขยายความวาทั้ง 2 สวนควรจะรวมกันหรือวาทํางานรับลูกกันอยางไร 
หรือประสานกันอยางไรเพื่อที่จะทําใหมีความคลองตัวแลวก็ทําใหงาน
ของกระทรวงที่มาสู สลค. หรือกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีแจงไปยัง
กระทรวงและลงไปสูการปฏิบัติไดอยางราบรื่น เทาที่ผมไดคุยกับ
เจาหนาที่เขาก็จะมีปญหากันอยูบาง กรณีของทานอาจจะเปนกรณีที่
เปนประโยชนและเปนทางบวก อยากจะใหทานชวยขยายความวาใน 
2 สวน สํานักงานรัฐมนตรี กับ ปคร. ซึ่งสวนใหญจะอยูทางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงจะทํางานเกื้อกูลกันอยางไร เพื่อใหระบบเปนไปได
ดวยดี 
 อีกคําถามหนึ่ง ในสวนของมติคณะรัฐมนตรีที่ทานจะสรุป
เสนอที่ประชุมผูบริหารวันพุธ ขอถามวาทานสอบถามขอมูลมติจาก
ทางไหน 

 
คําตอบโดย 

รองปลัด กษ. (นายศุภชัยฯ) 
 ตอบคําถามแรกกอนเร่ืองความสัมพันธระหวาง ปคร.  
กับสํานักงานรัฐมนตรี ผมสมมติเหตุการณอยางนี้วา เวลาเร่ืองเขามา
ไมวาจะมาจากทางไหนก็แลวแต ไมวาจะเปนเร่ืองขอความเห็นหรือ
เปนเร่ืองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเสนอเขาคณะรัฐมนตรี
จะตองมาจากกรม เมื่อผาน ปคร. แลวเราก็จะมาบอกทางสํานักงาน
รัฐมนตรีวามี เ ร่ืองอยางนี้ เขามาเพราะสํานักงานรัฐมนตรีตอง
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รับผิดชอบตอรัฐมนตรีโดยตรง เขาตองรายงานเรื่องเหลานี้ ให
รัฐมนตรีทราบโดยตลอด ถาเปนเร่ืองที่กระทรวงอื่น ๆ เสนอเขา
คณะรัฐมนตรีแลวทาง สลค .  ขอความเห็นมาก็จะผานมาทาง
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรีก็จะสําเนาเวียนแจงผูเกี่ยวของ
ใหเสนอความเห็นโดยการแจงนี้ไมตองมาผาน ปคร. พอกรมเสนอ
ความเห็นมาแลว ปคร. ก็จะมาประมวลผลดู ปญหาจะมีอยูแควาเรื่อง
มากะทันหันมันไมทัน แตสํานักงานรัฐมนตรีเขาก็จะสําเนามาใหเรา
ดวย พอเราเห็นเร่ืองเรงดวน จะรอกรมไมได ถาเราเห็นวาไมขัดของ
ไมมีปญหาเราไมโตแยง เราก็จะเรียนรัฐมนตรีเลยวาเรื่องนี้ไมมีปญหา 
ถาจะทําตอไปก็ได แตขออนุญาตนําไปพิมพใหมแลวจะใหทานลง
นามใหม บางทีทานก็เขาใจ ทานบอกวา สลค. ใสวงเล็บมาวาถามี ถา
เราไมโตแยง ไมขัดของก็ไมตองตอบก็ได ก็เปนความสัมพันธอยาง
หนึ่งที่ไดรับความกรุณาจากทานรัฐมนตรี แตถาเรื่องไหนมีปญหาหรือ
เร่ืองนี้เปนประเด็นก็ตองรีบทํากันแลวก็ใหทานลงนามตอนเชากอน
เขาคณะรัฐมนตรี อันนี้ เปนกรณีใชความสัมพันธกับสํานักงาน
รัฐมนตรี 
 สวนเ ร่ืองติดตามเรื่ องตามมติคณะรัฐมนตรีตาง  ๆ  
ทาง ปคร. เราก็ติดตามโดยใชกลไกของที่ประชุมผูบริหารในเชา 
วันพุธ ซึ่งจะมีการเชิญอธิบดีทุกกรมตองมานั่งประชุม สวนตัว 
มติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการประมาณ 1 สัปดาหที่จะสงไปอันนั้น
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เปนทางเอกสาร ทางอธิบดีเขาทราบแลว ทราบประเด็นอะไรแลว  
เขาก็ตองไปจัดการแลวใหเร่ิมดําเนินการไดในสัปดาหนั้น 
 ประเด็นที่ 2 มติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ ก็ไดจากการสอบถาม  
ก็เหมือนนักขาวสอบถามจากแหลงขาวที่พอเชื่อถือได ก็ตองยอมรับ
วามีการสอบถามขอมูลจากคนใน สลค. ที่เราไดมีความสัมพันธที่ดี  
ก็ไดสอบถามไปวาเรื่องนั้นเปนอยางไร เร่ืองนี้เปนอยางไร อยาง
อังคารที่ผานมา 18+12 รวม 30 เร่ือง เราก็ดูเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ แลวก็ดูเหตุผลวาเร่ืองนี้เหตุใด
คณะรัฐมนตรีมีมติวาอยางนี้ มีบางเรื่องที่สอบถามไปก็คิดวาไมมีอะไร
ก็อนุมัติหรือเห็นชอบไป ปรากฏวามติออกมามีเง่ือนไขเพิ่มมาอีกมาก
เราก็เสียหนาไปหลายเรื่อง เดือนหนึ่งก็ประมาณ 2-3 เร่ืองเจอปญหา
อยางนี้ขึ้นมา 
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