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แนะนำ ปคร. ชุดใหม่ทแ่ี ต่งตัง้ ตามระเบียบ ปคร.
หลั ง จากที ่ ไ ด้ แ นะนำระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่ า ด้ ว ยผู ้ ป ระสานงานคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา พ.ศ. 2551
ไปใน สลค.สารฉบับเดือนกันยายน 2551 และได้นำภาพบรรยากาศ
การจัดประชุมชีแ้ จงระเบียบ ปคร. เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2551
มาเผยแพร่ ใ น สลค.สารฉบั บ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2551 แล้ ว
วันนี้คอลัมน์ CPLO Corner กลับมาอีกครั้งโดยจะขอแนะนำ
ปคร. ชุดใหม่ลา่ สุดนับเป็น ปคร. ชุดแรกทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ ตามระเบียบฯ
การแต่งตัง้ ปคร. ตามระเบียบ ปคร. นีแ้ ตกต่างไปจาก
การแต่งตั้งในช่วงที่ยังไม่มีระเบียบใช้บังคับ กล่าวคือ เดิมเรา
นับกันว่า วันที่ที่ ปคร. ได้รับการแต่งตั้งคือวันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติรบั ทราบรายชือ่ ปคร. ทัง้ หมดทีน่ ายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แต่ในระเบียบ ปคร. ข้อ 5 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ
รัฐมนตรีที่กำกับการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ปคร. ดังนั้น วันเริ่ม
ดำรงตำแหน่ง ปคร. คือวันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้ง นอกจากนี้
ในระเบียบ ปคร. ยังได้กำหนดให้สว่ นราชการทีอ่ ยูใ่ นบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมี ปคร. ด้วย ดังนั้น จึงมี
ปคร. เพิม่ ขึน้ 14 ส่วนราชการ ได้แก่ (1) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
(2) สำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (3) สำนักราชเลขาธิการ
(4) สำนักพระราชวัง (5) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(6) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (7) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (8) ราชบัณฑิตยสถาน (9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(11) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (12) สำนักงาน

CPLO ย่อมาจาก “
Cabinet and Parliamentary Liaison Officer”
หรือในภาษาไทยเราเรียกว่า
“ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา”
เรียกย่อ ๆ ว่า “ปคร.”
เป็นผู้แทนของหน่วยงานทำหน้าที่เป็น
“ผู้ประสานงาน” ในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
ให้ภารกิจทั้ง 2 ด้านดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป ตอนพิเศษ 152 ง
วันที่ 12 กันยายน 2551
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (13)
สำนักงานอัยการสูงสุด (14) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ซึง่ ทำให้ ปคร. ชุดใหม่นน้ี อกจากจะมี ปคร. หน้าใหม่
จากส่วนราชการที่ ปคร. ท่านเดิมเกษียณอายุ หรือเลื่อนไปเป็น
ปลัดกระทรวง ก็ยงั มี ปคร. หน้าใหม่จากส่วนราชการทีย่ งั ไม่เคยมี
ระบบ ปคร. มาก่อน
โดยปกติเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว รัฐมนตรีแต่ละท่านจะแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ปคร. และเช่ น เดี ย วกั น คณะรั ฐ มนตรี ช ุ ด นี ้ ซ ึ ่ ง มี น ายอภิ ส ิ ท ธิ ์
เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ปคร. ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชือ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร.
1. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
3. นายอรรคพล สรสุชาติ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี
(พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์)

2. นางอัญชลี เทพบุตร
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)
4. นายวิทเยนทร์ มุตตามระ
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปคร. ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
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รายชือ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร.
5. นายก้องศักดิ์ ยอดมณี
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปคร. ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายวีระชัย วีระเมธีกลุ )
7. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ปคร. ของกระทรวงการคลัง
9. นายปรีดี โชติชว่ ง
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปคร. ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
11. นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปคร. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13. นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปคร. ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ปคร. ของกระทรวงพลังงาน
17. นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปคร. ของกระทรวงมหาดไทย
19. นายสมชาย เสียงหลาย
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปคร. ของกระทรวงวัฒนธรรม
21. นางศรีวกิ าร์ เมฆธวัชชัยกุล
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปคร. ของกระทรวงศึกษาธิการ
23. นายอนุสรณ์ เนือ่ งผลมาก
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปคร. ของกระทรวงอุตสาหกรรม
25. นายอนุสษิ ฐ คุณากร
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง
ปคร. ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
27. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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6. พลเอก ไวพจน์ ศรีนวล
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ปคร. ของกระทรวงกลาโหม
8. นายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
ปคร. ของกระทรวงการต่างประเทศ
10. นางกานดา วัชราภัย
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ปคร. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
12. นายถวัลย์รฐั อ่อนศิระ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ปคร. ของกระทรวงคมนาคม
14. นายธานีรตั น์ ศิรปิ ะชะนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปคร. ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
16. นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปคร. ของกระทรวงพาณิชย์
18. นายมนูญ ปุญญกริยากร
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ปคร. ของกระทรวงแรงงาน
20. นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปคร. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. นางศิรพ
ิ ร กัญชนะ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปคร. ของกระทรวงสาธารณสุข
24. นายเอนก เพิม่ วงศ์เสนีย์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปคร. ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
26. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
28. นายอินทร์จนั ทร์ บุราพันธ์
รองราชเลขาธิการ
ปคร. ของสำนักราชเลขาธิการ

รายชือ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร.
29. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ปคร. ของสำนักพระราชวัง

31. นายอานนท์ บุณยะรัตเวช
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
33. นายกิตติ ลิม้ ชัยกิจ
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปคร. ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
35. นายอัชพร จารุจนิ ดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
37. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปคร. ของสำนักงบประมาณ
39. นางจุฬารัตน์ บุณยากร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปคร. ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
41. นายอนุสรณ์ เนือ่ งผลมาก
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
43. นางวรารัตน์ อติแพทย์
รองเลขาธิการวุฒิสภา
ปคร. ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

30. นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
32. นายมานิตย์ ทองสอน
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
ปคร. ของราชบัณฑิตยสถาน
34. นางโฉมศรี อารยะศิริ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปคร. ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
36. นายอาวุธ วรรณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
38. นายนันทิวฒ
ั น์ สามารถ
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2
ปคร. ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
40. พลตำรวจตรี วรเวทย์ วินติ เนตยานนท์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
ปคร. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42. นายวัชรินทร์ จอมพลาพล
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปคร. ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ กระทรวงยุตธิ รรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานอัยการสูงสุดยังไม่แต่งตัง้ ปคร.

นอกจากนี้ เพื่อให้การประสานงานในส่วนขององค์กร
หลักในกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความราบรื่นจึงขอแนะนำ
เพิม่ เติมในส่วนของ ปคร. ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ ได้แก่
- ปคร. ของสำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา
- ปคร. ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น
พื้นฐาน นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายพินติ ิ รตะนานุกลู รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ปคร. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภายหลังจากการแต่งตั้ง ปคร. แล้ว เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ ปคร. ทุกท่านได้พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการ
ทำงานร่ ว มกั น และสร้ า งความรู ้ จ ั ก คุ ้ น เคยระหว่ า ง ปคร.
จากทุ ก ส่ ว นราชการ ซึ ่ ง จะนำไปสู ่ ก ารประสานงานและการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดีขึ้น
สลค. จึงได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ ปคร. เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 ณ โรงแรมรอยั ล ปริ ๊ น เซส ซึ ่ ง มี ปคร.
ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
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หากท่านผู้อ่านสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ ปคร. เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นสรุปการสัมมนา ภาพบรรยากาศ ฯลฯ
สามารถเข้าไปดูได้ท่เี ว็บไซต์ ปคร. (www.mobilesoc.soc.go.th/cplo/web/index_CPLO_Center.htm)

การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ ปคร. วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส
รองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ได้มอบนโยบายเรื่อง “ความคาดหวังของ
คณะรัฐมนตรีในการประสานงานของ ปคร.”
ซึง่ มีเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจ ดังนี้
...ผมอยากเรียนให้ทราบว่า ไม่ว่าในขณะนั้น
ทีส่ ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคดิ ทีจ่ ะตัง้ ระบบ
ปคร. ขึ้นมา เขาจะมีความคาดหวังมากมาย
อย่างทีผ่ มพูดหรือไม่กต็ าม แต่วา่ เมือ่ มาถึงวันนี้
ถ้ า ท่ า นตั ้ ง หั ว ข้ อ ถามผมว่ า คณะรั ฐ มนตรี
มี ค วามคาดหวั ง อย่ า งไร ผมตอบได้ ว ่ า ผม
คาดหวั ง ว่ า ท่ า น ปคร. ทั ้ ง หลายจะช่ ว ยให้
การทำงานของคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความรวดเร็ ว ราบรื ่ น ถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ
นัน่ คือความคาดหวัง นอกจากนี้ ผมยังคาดหวัง
ที่จะเห็นว่าท่านทั้งหลายสามารถเป็นตัวแทน
ของข้าราชการทีพ่ สิ จู น์ให้เห็นความเป็นมืออาชีพ
ของข้าราชการจริง ๆ ...
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