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สรุปประเด็นทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
ในกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ 

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กระทรวงยุติธรรม 

     
 

1. ภาพรวมของการประสานงานในระบบ ปคร. 
 จากวัตถุประสงค์ของระบบ ปคร. ที่มุ่งให้การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลายเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งได้ก าหนดไว้ตั้งแต่มีระบบ ปคร. จนถึงปัจจุบัน
พบว่า การท างานของระบบ ปคร. อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่เดิม  

 ระบบ ปคร. นอกจากจะใช้ความเป็นระบบแล้ว การมเีครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นพลังบวก
ซึ่งจะส่งผลให้งาน ปคร. บรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยทั้งระบบ ปคร. และเครือข่ายจ าเป็นที่จะต้องใช้
ควบคู่กันไป  

 การประสานงานในระบบ ปคร. เป็นการประสานงานรอบด้าน ซึ่งนอกจากจะต้องประสานกับส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (สว.) แล้ว ปคร. จะต้องประสานกับรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ประสานภายในกระทรวง 
ประสานกับกรมต่าง ๆ ในสังกัด หน่วยงานในต่างจังหวัด และประสานกับ ปคร. ของส่วนราชการต่าง ๆ ด้วย  
 

2. ลักษณะส าคัญของผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย ปคร. ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานช่วยสนับสนุน
หรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ประสานงานดังนี้ 
 มีความรู้ในขั้นตอน/กระบวนการของงานเป็นอย่างดี  
 มีความรอบรู้เรื่องงานในส่วนราชการของตนเอง 
 มีความคล่องแคล่วในการประสานงาน  
 มีเครือข่ายทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว การเป็นเพ่ือน

ร่วมรุ่นในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เป็นต้น 
 มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากบางงานต้องทราบข้อมูล

ในเชิงลึกเพ่ือให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรี 
 มีความกล้าที่จะสอบถามเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น กล้าโทรศัพท์

สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่ 
 สามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากการประสานงานบางครั้งไม่ได้ท าเฉพาะในเวลาราชการ

เท่านั้น 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประสานงาน นอกเหนือจากการใช้บันทึกหรือหนังสือราชการที่เป็นทางการแล้ว  
 ยังใช้เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้  

 โทรศัพท์เคลื่อนที ่
 e-mail  
 โทรสาร 
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 คู่มือ ปคร. 
 สมุดโทรศัพท ์ปคร. 
 ระบบ CABNET 
 Website ปคร.  

 
4. แรงจูงใจส าหรับผู้ท างานในระบบ ปคร. 

 ปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติงานจริงไม่ใช่ ปคร. แต่เป็นผู้ช่วย ปคร. และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติซึ่งไม่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วย ปคร. โดยในทางปฏิบัติ บุคคลเหล่านี้มีเนื้องานมาก แต่ระบบ ปคร. ไม่ได้ให้การ
สนับสนุนแก่บุคคลกลุ่มนี้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบ ปคร.  

 ระบบ ปคร. ควรมีความชัดเจนในเรื่องต าแหน่งและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ ปคร. 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการท างาน โดยควรมีการวิเคราะห์และก าหนดค่างานเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่ง ซึ่งอาจก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

 
5. การประสานงานด้านรัฐสภา   

 ส่วนราชการจะต้องให้ความไว้วางใจในการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรัฐสภาด้วย 
เพ่ือให้กระบวนการท างานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ในกรณีที่หน่วยงานทราบว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีตอบกระทู้แทน ขอให้แจ้ง สว. 
หรือ สผ. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยอาจแจ้งมาทางโทรสารก่อนได้ และส่งหนังสือตามมา
ภายหลังในวันประชุม (ก่อนเวลาเริ่มประชุมสักระยะหนึ่ง)  

 ในกรณีที่จ าเป็นต้องเลื่อนการตอบกระทู้เนื่องจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบกระทู้ติดภารกิจเร่งด่วน 
แต่เรื่องดังกล่าวได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมไปแล้วนั้น ขอให้มีหนังสือแจ้งมาที่ สว. 
หรือ สผ. โดยให้ระบุด้วยว่ารัฐมนตรีมีก าหนดจะตอบกระทู้ดังกล่าวอีกครั้งเมื่อใด พร้อมทั้งระบุเหตุผล
ที่เลื่อนการตอบกระทู้ด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของ สว. หรือ สผ. 
จะต้องน าเรียนให้ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบเพ่ือที่ประธานจะได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบต่อไป 

 ในกรณีที่รัฐมนตรีประสงค์จะน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบวีดิทัศน์ ขอให้
ประสานรัฐสภาเป็นการล่วงหน้า (ก่อนวันประชุม) เนื่องจากบางครั้งหน่วยงานประสานมากระชั้นชิด 
จึงไม่สามารถน าเรียนประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทัน นอกจากนี้ ขอให้
หน่วยงานจัดท าข้อมูลในรูปแบบเอกสารด้วยเพ่ือที่จะได้น าเรียนประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุญาตไปพร้อมกับข้อมูลใน CD และขอให้ส่งข้อมูลมาก่อนการประชุม 
สักระยะหนึ่ง   

 การเสนอรายงาน (รายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมาธิการ) ที่ผ่านการประชุม
คณะรัฐมนตรีแล้ว ในท้ายหนังสือแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี สลค. ระบุว่า “ได้ขอให้กระทรวง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้  สว. โดยตรงต่อไปแล้ว” แต่เมื่อประสานเรื่องไปยัง
กระทรวงหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องบางแห่ง เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อน ซึ่งส่งผลให้การ
บรรจุเรื่องนั้น ๆ เข้าวาระประชุมต้องล่าช้าออกไป จึงขอความร่วมมือให้ สลค. แจ้งเวียนหน่วยงาน 
ที่ต้องปฏิบัติทราบเป็นหลักปฏิบัติไว้ด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่เรื่องลักษณะนี้ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 
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ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานงานโดยตรงกับ สว. หรือ สผ. และให้ส่งเอกสารตาม 
ที่ก าหนดไว้ 

 การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้มีการมอบหมาย 
มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนได้  
ซึ่งปัจจจุบันกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นส่วนราชการ
รูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้อ านวยการ รนม. และมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ท าหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดังนั้น หากมีกระทู้ที่เกี่ยวกับ กอ.รมน. 
นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ฯ) เป็นผู้ตอบกระทู้แทน หรือใน
กรณีท่ีเป็นเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  
วิชัยดิษฐ) และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ฯ) รวมทั้งเรื่องของกระทรวงกลาโหม ซึ่งในกรณี 
ที่เป็นการคาบเกี่ยวกันเช่นนี้ สลน. จะประสานงานทั้งในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคู่ขนานกัน โดยในการประสานงานจะใช้วิธีประสานงานทั้งที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการด้วยเพ่ือท าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 เมื่อ สลน. ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ก็จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือ
คาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีควรมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านใดตอบกระทู้แทน ซึ่งหลักปฏิบัติเช่นนี้ 
จะท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่าไม่ได้รับแจ้งจากนายกรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีท่านใดจะเป็น 
ผู้ชี้แจงแทนนั้น เนื่องจาก สลน. มีหนังสือแจ้งไปยัง สผ. ที่ เดียวโดยที่ไม่ได้แจ้งโดยตรงไปยัง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ สลน. แจ้งไปยัง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วยแล้ว 

 ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเงินต้องได้รับค ารับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนและ
ต้องมีความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย จึงอาจส่งผลให้กระบวนการ
ท างานเกิดความล่าช้า จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการว่า หากได้รับหนังสือจาก สลน. เกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ขอให้รีบด าเนินการโดยขอรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยอาจด าเนินการ
ผ่าน ปคร. ซึ่งจะท าให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ผู้ที่มาชี้แจงต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาล ควรเป็นระดับรองอธิบดี
หรืออธิบดี  

 หากส่วนราชการมีข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประชุมรัฐสภา ขอให้แจ้งให้ทางรัฐสภา
ทราบด้วย รวมทั้งหากมีข้อขัดข้องในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ สามารถขอค าปรึกษาหรือสอบถามจาก
รัฐสภาได ้ 

 
6. การประสานงานด้านราชการในพระองค์  

 ในการประสานขอข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มักได้รับค าตอบว่าให้ท าเป็นหนังสือราชการขอมา 
หรือต้องน าเรียนรัฐมนตรีก่อน ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ท าให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก จึงต้องใช้การ
ประสานงานทางอ้อมผ่านหน่วยงานที่รู้จัก เช่น สลค . ซึ่ งจะมีบทบาทเกี่ยวกับภารกิจด้าน
คณะรัฐมนตรีมากกว่าส านักราชเลขาธิการ (รล.) 

 การประสานงานระหว่าง รล. กับ สลค. เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการ ประธานรัฐสภา หรือ
คณะรัฐมนตรี มีขั้นตอนที่ไม่ล่าช้า แต่จะล่าช้าในขั้นตอนที่ สลค. ต้องประสานงานกับส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โดยข้อเท็จจริงแล้วในการปฏิบัติงานต้อง
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ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  เป็นการด าเนินการตามขั้นตอน เมื่อเสร็จกระบวนการก็จะน าความ 
กราบบังคมทลูทันที  

 ในกรณีที่ทางการเมืองให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนนั้น จะส่งผลกระทบและสร้างความกดดันแก่
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประสานงานอย่างมาก เช่น เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีจบลงจะมีการให้สัมภาษณ์
หรือแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนั้น ๆ ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง  
เรื่องท่ีมาถึง รล. จะต้องมีข้ันตอนของการตรวจสอบเรื่องซึ่งไม่สามารถเกิดความผิดพลาดได้เลย ดังนั้น 
การให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนจึงต้องมีความระมัดระวัง 

 ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจากสื่อมวลชนและสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
มีความรวดเร็วมาก มีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จ ดังนั้น ควรมีหน่วยงาน เช่น สลค. สลน. หรือ สผ.  
ที่สามารถชี้แจงให้สื่อมวลชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง   
 

7. เรื่องอ่ืน ๆ 
 ระบบ CABNET ปัจจุบันการจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการจะต้องใช้ template แต่มี

ปัญหาในทางปฏิบัติจึงไม่ใช้ ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในระดับกรม 
ไม่เข้าใจวิธีการใช้ template และการใช้ระบบ CABNET จึงค่อนข้างมีปัญหา 

 หน้าที่ของ ปคร. เกี่ยวกับการประสานผู้ชี้แจง ปคร. จะท าหน้าที่ในการประสานกับอธิบดีกรม
เจ้าของเรื่องที่มีเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในแต่ละสัปดาห์เพ่ือส่งคนไปชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
แต่หากเรื่องใดที่กรมไม่ส่งผู้มาชี้แจง ปคร. จะต้องเข้าชี้แจงแทน ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
แต่ละครั้ง ปคร. อาจจ าเป็นต้องอยู่รอเพ่ือท าหน้าที่แทนด้วย 

 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีโดยที่ไม่ผ่าน ปคร. กรณีที่ส่วนราชการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ในบางครั้งรัฐมนตรีประสานโดยตรงไปยังอธิบดีเจ้าของเรื่อง ท าให้ ปคร. ไม่ทราบว่า 
มีเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี แตผู่้ที่เป็น ปคร. จะต้องคอยติดตามเรื่องอยู่เสมอ 

8. บทสรุป 
 ลักษณะของระบบ ปคร. เป็นการท างานในเชิงรุก เป็นงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งความส าคัญของระบบ ปคร. 

จะมีส่วนในการสนับสนุนการท างานทั้งด้านคณะรัฐมนตรี  งานด้านรัฐสภา รวมทั้งงานราชการ 
ในพระองคเ์ป็นอย่างด ี

 ระบบ ปคร. จะต้องพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป การมีเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างกันผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
 

ประเด็นชี้แจงของ สลค. 
 การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. งานที่ ปคร. ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เป็นงานที่ถึงแม้จะมี

ระบบ ปคร. หรือไม่มีระบบ ปคร. กระทรวงก็จะต้องด าเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น ในเบื้องต้นกระทรวง
จะต้องหาสิ่งจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. โดยควรมีการวิเคราะห์และก าหนดค่างานให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพ่ือที ่สลค. จะได้น าข้อมูลไปใช้ประกอบการเจรจากับส านักงาน ก.พ. ต่อไป 

 การก าหนดต าแหน่ง ปคร. ที่ผ่านมา สลค. ได้ประสานส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการเจรจานั้นจะต้องมีการวิเคราะห์และก าหนดค่างาน จะต้องอาศัยปริมาณงาน 
ที่วัดได้ ดังนั้น ปคร. จะต้องช่วยกันสร้างเนื้องานที่เป็นรูปธรรม  
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 การใช้ระบบ CABNET และ template ที่มาของการก าหนดให้ส่วนราชการใช้ template ในระบบ 
CABNET เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาส่วนราชการเสนอเรื่อง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้
รายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอที่คณะรัฐมนตรีจะใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ดังนั้น จึงได้มีการ
ก าหนดหัวข้อต่าง ๆ ไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้
น ามาระบุไว้ใน template เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการ อย่างไรก็ดี  ปัจจุบันเรื่อง 
ที่ส่วนราชการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ถึงแม้ ไม่ได้ใช้ template แต่ สลค.  
ก็น าเสนอให้ ทั้งนี้ ในส่วนของระบบทีข่ณะนี้ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ซึ่ง สลค. อยู่ระหว่างปรับแก้ไข 

 
 


