
 
 
 
 
 

คําชี้แจงเบ้ืองตน 
เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

ผูประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรัฐสภา พ.ศ. 2551 



ค าน า 
 
  ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้เริ่มต้น
ขึ้ น เมื่ อปี  2546  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือมุ่ งให้การ
ประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลายเป็นไปอย่างราบรื่น  ดังนั้น  
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือ ปคร. จึงท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการนั้น ๆ ในการประสานงานกับ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ในการที่จะท าให้ภารกิจคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการตนสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรั ฐมนตรี และรั ฐสภา  พ .ศ .  2 5 51  ไ ด้ ป ร ะกาศ 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  12 กันยายน 2551 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ ปคร. ตามระเบียบฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ เมื่อเดือนกันยายน 2551 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงได้จัดท าเอกสาร “ค าชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับ



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา พ.ศ. 2551” เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ 
ปคร.  

  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ใช้ ปคร. เป็น
กลไกในการประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
และได้มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ ปคร. มีบทบาทมากขึ้น เช่น  
บทบาทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติและเรื่องอื่น ๆ ในชั้น
การพิจารณาของวุฒิสภา ดังนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จึงได้ปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้ ปคร. 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
มกราคม 2555 
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ส่วนที่ 1  
ที่มาและหลักการของระบบ 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 
 
 คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินโดยรวม
ของประเทศผ่านกลไกการท างานของกระทรวง ส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งกลไกเหล่านี้จะต้องท างานประสาน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
ได้ก าหนดไว้ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจึงมี
ความซับซ้อนเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และในหลายมิติ  
ทั้งมิติตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง กรมต่าง ๆ และมิติเชิงพื้นที่
ของจังหวัดต่าง ๆ ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การท างานของ
คณะรัฐมนตรีประสบความส าเร็จบนเงื่อนไขของการท าให้กลไก
ภาครัฐต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างประสานสอดคล้องไป
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ด้วยกันอย่างราบรื่นคือ การประสานงานที่ดี ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัจจัยส าคัญนี้จึงได้
ด าเนินการพัฒนาระบบประสานงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
คณะรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง 

 ในการปฏิบั ติภารกิจด้ านคณะรั ฐมนตรีของ 
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็น  
2 ลักษณะ คือ (1) การให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
การเสนอความเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะรั ฐมนตรี  และรายงานผลการด า เนิ นการตามมติ
คณะรั ฐมนตรี  และ  (2 )  การปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือมติ 
ที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ เหล่านี้เป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีที่ส่วนราชการจะต้อง
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
ส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ในส่วนของภารกิจ
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ด้านรัฐสภา อันได้แก่ การเสนอร่างกฎหมาย การด าเนินการ 
ที่เกี่ยวกับการตอบกระทู้และญัตตินั้น ก็เป็นภารกิจส าคัญของ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดไว้ 

 ใ นอดี ตที่ ผ่ า นมาก า รป ร ะส าน ง าน ในภา รกิ จ
คณะรัฐมนตรีของส่วนราชการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน เช่น ส านกังานเลขานุการ
รัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ขึ้นกับระบบและวัฒนธรรม
การบริหารงานภายในของส่วนราชการที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น 
การประสานงานต่าง ๆ มุ่งเน้นเป็นรายเรื่อง ขาดความเชื่อมโยง  
ในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ท าให้การบูรณาการใน
ภาพรวมของการปฏิบัติภารกิจด้านคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ
ยังไม่เกิดขึ้น รวมทั้งขาดระบบการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรีที่ครบถ้วน 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการศึกษา
ระบบการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุน 
การท างานของคณะรัฐมนตรีทั้งจากบทเรียนของประเทศไทยและ
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จากประเทศต่าง ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาให้ระบบการประสานงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพบว่าการก าหนดให้มีผู้ประสานงาน 
ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางที่ทราบข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการนั้น ๆ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี เงื่อนไขที่จะท าให้ผู้ประสานงานสามารถเป็น
ศูนย์กลางที่มีข้อมูลทั้งหลายข้างต้นได้นั้น ผู้ประสานงานจะต้อง
ท าหน้าที่เป็นประตูทางผ่าน (gateway) ระหว่างส่วนราชการกับ
คณะรัฐมนตรีที่คัดกรองเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านเข้า -ออกระหว่าง
คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการของตน ซึ่งจากหลักการข้างต้นนี้ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงก าหนดให้มีระบบผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาขึ้น 

 ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาก าหนด
ขึ้นจากแนวคิดที่มุ่งให้การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลาย
เป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น โดยหลักการแล้ว ผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ เรียกว่า ปคร . จึงท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางของส่วนราชการนั้น ๆ ในการประสานงานกับ 
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ทั้งหน่วยงานกลางที่ดูแลภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
คือส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และ
ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการที่จะท าให้ภารกิจ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ตนสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในปลายปี 2546 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึง
เสนอคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งระบบ ปคร. ขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 ให้จัดตั้ง ปคร. ใน 8 หน่วยงาน1 
และเพื่อให้ระบบการประสานงานมีความครอบคลุมมากขึ้นไปถึง
งานด้านภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี

                                           
1  คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 กันยายน 2546) อนุมัติในหลักการของโครงการน าร่องให้มีการจัดต้ัง 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (Cabinet and Parliamentary Liaison Officer: CPLO) เพื่อท า
หน้าที่ในการประสานการจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี การติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี และการประสานการเสนอร่าง
กฎหมายและติดตามร่างกฎหมายตลอดกระบวนการนิติบัญญัติระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดย
ระยะแรกจะเริ่มด าเนินการจัดต้ัง CPLO ในหน่วยงานน าร่อง 8 หน่วยงาน คือ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เริ่มทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป  
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และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 ให้รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวง
และรองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปคร.2 
ด้วย 

 

     
 

                                           

2  คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 พฤศจิกายน 2546) เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการของทุกกระทรวงที่ยังไม่มี CPLO 
แต่งต้ังข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรี
เห็นชอบไปแล้ว ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีนั้น การแต่งต้ังผู้ใดเป็น CPLO ให้พิจารณาก าหนด 
ตัวบุคคลตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร ทั้งนี้ให้แจ้งชื่อ CPLO ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีและน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
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ส่วนที่ 2  
แนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
พ.ศ. 2551 
 

 

  ระบบ  ปคร .  ได้ เ ริ่ ม ขึ้ นตั้ ง แต่ ปี  2 546  โ ดยมติ
คณะรัฐมนตรี และในปี 2548 ได้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงาน
ของ ปคร. ซึ่งพบว่า ระบบ ปคร. เป็นกลไกประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถท าให้การประสานภารกิจโดยเฉพาะ 
ในส่วนของคณะรัฐมนตรีด าเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งในช่วงเวลา 
ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานในระบบ ปคร. ซึ่งได้แก่ ปคร. และผู้ช่วย 
ปคร. ต่างมีความเห็นตรงกันว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ปคร. 
เป็นระบบที่มีความชัดเจน สมควรที่จะมีการรองรับระบบ 
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ปคร. โดยกฎระเบียบ3 ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มี
แนวคิดที่จะยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ขึ้นอยู่
แล้ว แต่เพื่อให้ระบบนี้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจึงได้จัดท า
เอกสาร “แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา”4 ให้ ปคร. ทดลองใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปีก่อนแล้วจึงประเมินผลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีต่อไป 

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการพัฒนา
ระบบ ปคร. ให้เป็นรูปธรรมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในช่วงเดือน
มีนาคม-กรกฎาคม 2550 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัด
คณะเจ้าหน้าที่ด าเนินการสัมภาษณ์ ปคร. และผู้ช่วย ปคร. ของ
กระทรวง 19 แห่ง หน่วยงานกลางในส านักนายกรัฐมนตรี 6 แห่ง 
รวมทั้งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ 

                                           

3 ข้อสรุปจากการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ปคร. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548  
ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร. 
4 คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 มกราม 2550) รับทราบแนวทางปฏิบัติส าหรับ ปคร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ให้ใช้เป็นกรอบในการท างานส าหรับ ปคร. 
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ปคร. ของส่วนราชการว่ามีรูปแบบ โครงสร้าง และการด าเนิน
ภารกิจอย่างไร และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับ ปคร. โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนราชการ
ทั้งหมดไม่มีปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. .... และได้
จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบฯ ดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ปคร. ผู้ช่วย ปคร. และหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมสัมมนา 
ซึ่งต่อมาส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าร่างระเบียบฯ 
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 และนายกรัฐมนตรีได้ 
ลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรั ฐสภา พ .ศ .  2551 และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125  
ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 12 กันยายน 25515

   

                                           
5 ดูข้อมูลได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ปคร. เป็นไปด้วยความ
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึง
ได้จัดท าเอกสาร “ค าชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา พ.ศ. 2551” ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของ ปคร. 
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2.1 ปคร. คืออะไร 
 
ปคร. มาจากค าว่า “ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี 

และรัฐสภา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Cabinet and Parliamentary 
Liaison Officer: CPLO 

ปคร. คือ ผู้แทนของส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อท าหน้าที่ เป็น  
“ผู้ประสานงาน” ในภารกิจหลัก 2 ประการ คือ 

(1) ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่
ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การจัดท าเรื่องเสนอ การ
เสนอความเห็น การติดตามเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเร่งด่วนแก่
ผู้เกี่ยวข้อง  

(2) ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ ตั้งแต่
การน าร่างกฎหมายจากคณะรัฐมนตรีเข้าสู่การพิจารณาของ
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รัฐสภา การติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายในขั้นตอน/
วาระต่าง ๆ ของรัฐสภา รวมถึงการที่รัฐมนตรีหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกรัฐสภา 
และการตอบญัตติหรือกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภาด้วย 
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2.2 ประเภท ที่มา และการแต่งตั้ง ปคร. 
 
ปคร. มี 2 ประเภท คือ  
(1) ปคร.  ของส่วนราชการ ได้แก่  กระทรวง 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรฐัมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551  
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ข้อ 4 ให้ส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
จัดให้มีผู้ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เรียกว่า 
“ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” เรียกโดยย่อว่า “ปคร.” และให้ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and Parliamentary Liaison Officer” เรียกโดยย่อว่า 
“CPLO” 
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(2) ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 โดยแต่ละประเภทมีที่มาและการแต่งตั้งดังนี ้

 ของส่วนราชการ 
 รัฐมนตรีเจ้าสังกัด แต่งตั้งจาก 
 ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 หรือ 
 ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า 

 

  ของรองนายกรัฐมนตรแีละ 

 รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี 

 รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 
 แต่งตั้งจาก 
 ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจ า 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา  
พ.ศ. 2551  
 ข้อ 5 การแต่งตั้งผู้ประสานงานตามข้อ 4 ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้ประสานงานของส่วนราชการ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งจาก
ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 หรือข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่
เทียบเท่า 
 (2)  ผู้ประสานงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณีแต่งตั้งจากข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการประจ า ตามที่
เห็นสมควร 
 เมื่ อ ได้มีการแต่ งตั้ งผู้ ประสานงานตามวรรคหนึ่ งแล้ ว  ให้น า เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เมื่ อ รองนายกรั ฐมนตรี  รั ฐมนตรีป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี เจ้าสังกัดคัดเลือกบุคคลตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปคร. แล้ว ให้จัดท าหนังสือ
แจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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  ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่จะปฏิบัติ
หน้าที่  ปคร.  ก็ให้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเช่นกัน ทั้งนี้  
มีข้อสัง เกตว่า ส่วนราชการไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปคร. บ่อยนัก เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. 
ของแต่ละหน่วยงานจะมีการท างานในลักษณะเป็นเครือข่ายการ
ประสานงานในภารกิจของส่วนราชการของตนด้านงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่ งจ า เป็นต้องมีความต่อ เนื่ อง 
ในการปฏิบัติงาน 

รายชื่อ  
ปคร. 

ขอความ
เห็นชอบ 

รมต. เจ้าสังกัด/ 
รอง นรม./ รมต. นร. 

สลค. 
ส่ง 

เสนอคณะรัฐมนตรี 
ทราบ 

คณะรัฐมนตรี  

ขั้นตอนการแต่งตั้ง ปคร. 
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2.3 บทบาทหน้าที่ ปคร. 
 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ก าหนดหน้าที่ของ ปคร. ไว้ 
3 ประการ คือ 

(1) การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรี  
(2) การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา 
(3) การประสานงานอื่น ๆ  
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1. การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตร ี

 
  ภารกิจของ ปคร. ในส่วนของการประสานงานด้าน
คณะรัฐมนตรี จะเป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีซึ่งสามารถแสดงได้ตามแผนภาพ 

 
 

 
                                       

                                                                      
 

                                                                     
 

                                                                  
                        
                                                                         
 

                                                                                                            

 
 
 
 

เสนอเร่ืองตอ่ ครม. 
 

ขอความเห็น 
 

ให้ความเหน็ 

 เสนอพิจารณาสั่งการ 

 เสนอ คกก.กลัน่กรอง พิจารณา 

 
เสนอ ครม. 

 แจ้งมติ ครม. 

ส่วนราชการ สลค. 

นรม./ร.นรม. 

ครม. 
 

สลค. 

  ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

 
 
คกก.กลั่นกรอง 

 แจ้งมติ ครม. 

 
เสนอ ครม. 

กระบวนการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรี 
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ขั้นตอนที่   

  เมื่อหน่วยงานของรัฐประสงค์จะเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตร ี

ในขั้นตอนนี้มีประเด็นที่ส าคัญคือ การจัดท าเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีโดยส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการวาง
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงาน
สามารถน า ไปปฏิบั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไป ในทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท าเอกสาร 
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ขึ้น
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติ
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ตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 
ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ มีทั้งสิ้น 17 มาตรา โดยมีมาตราส าคัญ ๆ 
ดังนี้ 
มาตรา 4 การก าหนดประเภทเรื่องที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีได้จ านวน 13 ประเภท 
มาตรา 5 การให้มีคณะบุคคลท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 6 การก าหนดผู้มีอ านาจในการลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 7 การมอบหมายเป็นการทั่วไปให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

เป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีค าสั่งแทนคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 8 การก าหนดองค์ประชุมของการประชุมคณะรัฐมนตรีและวิธีการประชุม

คณะรัฐมนตรี 
มาตรา 9 การจัดส่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติ และกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
มาตรา 10 ผลผูกพันของมติคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 11 การติดตามและการรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ

การทบทวนมติของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 12 การให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกระเบียบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางการเสนอเรื่อง 
มาตรา 13 การทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดมิเมือ่

มีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
มาตรา 14 การทบทวนค าสั่งนายกรัฐมนตรีและมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องฯ มีทั้งหมด 23 ข้อ โดยจัดกลุ่ม
แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่  
 หมวด 1  การส่งเรื่อง  
 หมวด 2  การขอความเห็น  
 หมวด 3  การเสนอเรื่องทั่วไป  
 หมวด 4  การเสนอร่างกฎหมาย  
 หมวด 5  การน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
 หมวด 6  มติคณะรัฐมนตรี 
 หมวด 7  การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
  ในการจัดท าเรื่องของหน่วยงานในสังกัด ปคร. จะมี
หน้ าที่ ให้ค าแนะน า ในการจัดท าและเสนอเรื่ องต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด ทั้ งนี้ 
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอาจมีข้อสงสัย 
ทั้งในส่วนของกระบวนการเสนอเรื่อง หรือในเนื้อหาสาระของเรื่อง
ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ปคร. จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา
ของส่วนราชการในสังกัดที่จะให้ค าแนะน าเบื้องต้น เพราะ ปคร. 
เป็นศูนย์กลางของการประสานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่มี
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ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี จึงสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องและ
กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี หรือแนะน าว่าเรื่องที่ 
ส่วนราชการประสงค์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น ควร
สอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานใดบ้าง 
หรืออาจเป็นค าแนะน าในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนั้น ๆ สามารถจัดท าเรื่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

  หน้าที่ของ ปคร. อีกประการหนึ่งในขั้นตอนนี้ที่ถือเป็น
เรื่องหลักในภารกิจของ ปคร. คือ การประสานงานเกี่ยวกับการ
เสนอเรื่องของส่วนราชการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ 
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องฯ โดย
ประเด็นพิจารณาที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษมีดังนี้ 
  1. ความจ าเป็นในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยพิจารณาว่าเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเข้าข่ายของประเภท
เรื่องตามมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องฯ หรือไม ่



ค าชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551  

     

 

23 

  2. หนั ง สื อ น า ส่ ง เ รื่ อ ง เ ส นอคณะ รั ฐ มนต รี มี
สาระส าคัญครบถ้วนตามข้อ 13 ของระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการเสนอเรื่องฯ หรือไม่ และมีการก าหนดประเด็น 
ที่ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติไว้อย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ 
  3. หากเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีต้องได้รับการ
อนุมัติ/เห็นชอบจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ได้มีการด าเนินการ
เรียบร้อยครบถ้วนแล้วหรือไม่ 
  4. ผู้ลงนามในหนังสือน าส่งเรื่องถูกต้องตามมาตรา 
6 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ หรือไม่ 
  5. จ านวนเอกสารประกอบเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
มีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม ่
  ทั้งนี้  ในการส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องไม่เกิน 3 วันท าการนับจากวันที่ของ
หนังสือน าส่งเรื่อง 
  นอกจากนี้ มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ควรค านึงใน
การจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย เช่น เรื่องที่ต้องจัดให้มี
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
พ.ศ. 2551 
 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นตามแนว
ปฏิบัติและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

(2) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแก่
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ฯลฯ 
 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (2) มีหน้าที่ตาม (1) 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือน าเสนอต่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วย ฯลฯ ดังเช่นที่ก าหนดในมาตรา 57 
มาตรา 67 และมาตรา 190  

  ดังนั้น หน้าที่ของ ปคร. จึงจ าเป็นต้องประสานงานให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนที่  

  เมื่อมีการขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตร ี

 เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีบางเรื่องจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
หรือมีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นด้วย และอาจจะไม่สามารถ
ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเฉพาะจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เพียงล าพังได้ ดังนั้น การถามความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็น
สิ่งส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพราะความเห็นที่แต่ละ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าเสนอนั้นจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ จะ
สนับสนุนให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

 ในขั้นตอนนี้ ปคร. ของหน่วยงานที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีหนังสือขอความเห็น  จะมีหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดท าความเห็นส่งให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
ถามความเห็น ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือไม่ใช่รัฐมนตรี 
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เจ้าสังกัด หน่วยงานจะต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบถึงความเห็น
นั้น ๆ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากจัดท าหนังสือตอบ
ความเห็นไม่ทันตามก าหนดเวลาดังกล่าวจะต้องน าเรียนให้
รัฐมนตรีตอบความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแทน 

นอกจากนี้ ปคร. ยังมีหน้าที่ในการประสานงานและ
ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1  กรณีที่เรื่องที่ส่วนราชการเสนอไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ เบื้องต้น
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม แต่หากไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท าเรื่องได้ก็จะประสานไปยัง ปคร. เพื่อให้ประสานงานและ
ติดตามใหอ้ีกทางหนึ่ง  

กรณีที่ 2  กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ ปคร. ต้องการ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวง/หน่วยงานตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี ปคร. จะมีหน้าที่รับไปประสานงานให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าทีร่ับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวจัดท าข้อมูลเสนอให้รัฐมนตรีด้วย 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
พ.ศ. 2551 

ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
(3) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดท าความเห็นในเรื่องที่

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพื่อให้สามารถส่งความเห็นได้ทัน
ตามก าหนดเวลา 

(4) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขั้นตอนที่  

  เมื่อมกีารเสนอบันทึกสรุปเรื่องเพื่อนายกรัฐมนตรี 
(หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจ
ให้ก ากับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตร)ี สั่งการ 

  เ มื่ อ ไ ด้ ข้ อ มู ล ค รบถ้ ว น แล้ ว  ส า นั ก เ ล ข าธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรีจะจัดท าบันทึกสรุปเรื่องโดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
หน่วยงานเจ้าของเรื่ อง  และหน่วยงานที่จัดท าความ เห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี น ามาประมวลเพื่อจัดท า
สรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ ได้รับ
มอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการ และสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้ด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งการให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
หรือสั่งการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นต้น  

  ในขั้นตอนนี้หากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คณะท างานของ
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นายกรัฐมนตรี ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี หรือ ปคร. ของ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีจะมีหน้าที่ประสาน ปคร. 
ของหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม หรือในบาง
กรณี ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี หรือ ปคร. ของรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีอาจจะประสานผ่านส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีว่าประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม และส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่เสนอความเห็น แล้วแต่กรณีเพื่อด าเนินการ  โดย
อาจจะประสานให้ ปคร. ของหน่วยงานนั้นช่วยด าเนินการอีกทาง
หนึ่งด้วย 

  ในขั้นตอนนี้ ปคร. ของส่วนราชการและ ปคร. ของรอง
นายกรัฐนตรีควรจะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 
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ขั้นตอนที่  

  เมื่อมีการสั่งการให้น าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
กอ่นที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

  โดยปกติเมื่อคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
มักจะมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ นกรอง เ รื่ อ ง เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยพิจารณาเรื่องบางเรื่องที่จ าเป็นต้องได้รับ
การพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเพราะอาจมีความซับซ้อน
หรือ เกี่ ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงหรือข้าราชการระดับสูงจาก
กระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  

  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว
แล้ว จะเสนอมติคณะกรรมการฯ ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน
ล าดับถัดไป 
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  ในขั้นตอนที่  3  และขั้นตอนที่  4  นี้  ปคร.  จะเป็น 
ผู้ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่เป็นของ
ส่วนราชการตนเพื่อให้ทราบว่าเรื่องเหล่านั้นขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
ปคร. ก็จะมีบทบาทในการประสานงานทั้งในเรื่องการประสานให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานมาชี้แจงต่อคณะกรรมการ หรือการ
ประสานงานในเรื่องอื่น ๆ  ด้วย 
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ขั้นตอนที่  

  เมื่อมีการสั่งการให้น าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสนอ
คณะรัฐมนตร ี
 เมื่อมีการสั่งการให้บรรจเุรื่องใดเข้าในระเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดท า
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ มาตรา 9 ก าหนดให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต้องจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดวันที่จะจัดส่งวาระไว้ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
คือ วันพุธ วันศุกร์ และวันจันทร์ก่อนถึงวันอังคารซึ่งเป็นวันประชุม 
ทั้งนี้  ในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม  ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะส่งระเบียบวาระทั้งที่เป็นเอกสารและ CD ให้แก่
รัฐมนตรีแต่ละท่าน โดยในส่วนของ ปคร. จะจัดส่งสารบัญ
ระเบียบวาระการประชุม ให้แก่  ปคร .  ทาง e-mail เพื่อใช้
เตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ ปคร. จะได้รับ CD 
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ประเภท ระเบียบวาระปกต ิ
ระเบียบวาระ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระ
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

วันสง่เอกสาร วันพุธ วันศุกร์ วันจันทร์ 
เอกสารที่จัดส่งให ้ - รัฐมนตรี 

1) เอกสารระเบียบวาระการประชุม 
2) CD ระเบียบวาระการประชุม 

- ปคร. 
1) สารบัญระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะส่งทาง  e-mail 
2) CD ระเบียบวาระการประชุม 

 
 ในกรณีเรื่องที่จ าเป็นต้องรักษาเป็นความลับซึ่งไม่ควร 
เปิดเผยก่อนที่จะมีการประชุม เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติแม้ว่าจะมีค าสั่งการให้ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วก็ตาม ในระเบียบวาระการประชุมที่ส่งออกวันพุธ 
วันศุกร์ หรือวันจันทร์อาจจะไม่ปรากฏชื่อเรื่องดังกล่าว และ
อาจจะขออนุมัตินายกรัฐมนตรีให้น าเสนอที่ประชุมเป็นวาระจรใน
วันประชุม  

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ ไม่สามารถส่งล่วงหน้าให้แก่
คณะรัฐมนตรี คือ เรื่องที่ส่วนราชการน ามาเสนอคณะรัฐมนตรีใน 
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วันประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเรียกว่า “วาระจร” การเสนอเรื่อง
ประเภทนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา 9 ของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ คือ เป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งเรื่องที่เป็นกรณีฉุกเฉินและมีความ
จ า เป็นเพื่ อรักษาประโยชน์ส าคัญของประเทศหรือ
ประชาชนที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ  โดยผู้ที่จะมี
อ านาจให้บรรจุ เ รื่ องดั งกล่าวเป็นวาระการประชุมได้คือ
นายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม การเสนอเรื่องเป็นวาระจรนั้น  
มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบสูงเนื่องจากคณะรัฐมนตรีขาดข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
ส่วนราชการจึงพึงหลีกเลี่ยงการเสนอเรื่องเป็นวาระจร 

 

อนึ่ ง  เมื่ อ  ปคร.  ได้ รับระเบียบวาระประชุมแล้ว 
จะต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 2 
กรณี ดังนี ้
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
พ.ศ. 2551 
 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (5) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 

กรณีที่ 1 ปคร. ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จะต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลให้แก่รัฐมนตรีส าหรับใช้ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตร ีและประสานผู้ชี้แจง 

กรณีที่ 2 ปคร. ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะกรณีที่มี
ความเห็นขัดหรือแย้งกับเรื่องที่ส่วนราชการอื่นเสนอ จะต้อง
ประสานให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลให้รัฐมนตรีเพื่อใช้ในการ
น าเสนอความเห็นในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย 

 ดังนั้น ในขั้นตอนนี้  ปคร. จะเป็นผู้ประสานงาน
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ  รวมทั้ง ประสานให้มีผู้ไปชี้แจงต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีด้วย 
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ขั้นตอนที่  

  เมื่อมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยงาน
ของรัฐที่ เป็นเจ้าของเรื่อง หน่วยงานของรัฐที่ เสนอ
ความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มติ
คณะรัฐมนตรีนั้นพาดพิงถึง 

ผลที่ ได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีถือเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ เกี่ยวข้องรับทราบ รับไปด าเนินการ หรือถือปฏิบัติต่อไป  
มติคณะรัฐมนตรีมิได้มีสถานะเป็นกฎหมาย  แต่เป็นค าสั่งการ
ในทางบริหาร 

ประเภทของมติคณะรัฐมนตร ี
1. มติคณะรัฐมนตรีทางบริหารปกติ เป็นเรื่องการตัดสินใจและสั่งการทางบริหาร 
แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
 1.1 มติที่มีผลระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยมีเวลาสิ้นสุด เช่น มติก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาล (ย่อมมีผลในช่วงรัฐบาลนั้น ๆ) มติให้ความเห็นชอบโครงการที่มี
ระยะเวลาด าเนินการชัดเจน เป็นต้น 
 1.2 มติที่มีผลแล้วสิ้นสภาพไปทันที เช่น มติแต่งตั้งข้าราชการ (ย่อมหมดผล
ไปเมื่อข้าราชการด ารงต าแหน่งแล้ว) เป็นต้น 
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2. มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นกฎ คือ มติที่มีผลใช้บังคับทั่วไปในระบบ
ราชการฝ่ายบริหาร เพื่อให้ถือปฏิบัติตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขหรือยกเลิก 
แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
 2.1 มติที่มีผลเฉพาะในระบบราชการ ซึ่งส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติหรือด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ๆ เช่น มติ
ห้ามข้าราชการเล่นการพนัน และมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวเป็น
กลางทางการเมือง เป็นต้น 
 2.2 มติที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก เป็นมติซึ่งก าหนดแนวทางการปฏิบัติ/
การด าเนินงานของทางราชการ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลภายนอก หรือประชาชน
โดยทั่วไป เช่น มติก าหนดประเภทลุ่มน้ า และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เป็นต้น 

โดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องอาจก าหนดวันที่
มีผลใช้บังคับไว้เป็นวันอื่นเป็นการเฉพาะเรื่องได้) ส่วนราชการ 
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติหรือ
ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดกับมติคณะรัฐมนตรีโดยอ้างว่าไม่
ทราบว่ามีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้วมิได้ 
ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่ งอาจเกี่ยวข้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี หรืออาจมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดแนวทางการ
ด า เนินการไว้ แล้ ว  ส่ วนราชการควรจะได้ตรวจสอบมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเสียก่อนด้วย 
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ปคร. มี
หน้าที่ 3 ประการ ดังนี ้

1. การประสานแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมีการ
แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไปยังส่วนราชการ ปคร. จะเป็น 
ผู้ประสานแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานภายในสังกัด
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งหน่วยงานเจ้าของเรื่ องทราบว่า
คณะรัฐมนตรีมีมติว่าอย่างไร  เพื่อส่วนราชการจะได้น ามติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตร ีมติคณะรฐัมนตรีในบางเรื่องอาจมีการมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐไปด าเนินการ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
ติดตามผลการด าเนินการที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย ว่าได้มี
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเหล่านั้นหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะมีหน้าที่ ติดตามผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้รายงานตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป ดังนั้น การติดตามมติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นภารกิจที่ ปคร. 
จะเป็นผู้ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานให้
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เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ 
ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตาม
และการรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ส าคัญ20 ด้วย 
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
หมวด 7  การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
ข้อ 22  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐใดด าเนินการในเรื่องใด

โดยให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี ให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐนั้นส่งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค 
ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

                                           
20 คณะรัฐมนตรีมีมติ (13 ธันวาคม 2554) ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ติดตามและการรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องส าคัญ  ดังนี้ 
 1. ประเภทเรื่องที่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีจะต้อง
รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณา ประกอบด้วย 
  1.1 เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี 
หากคณะรัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาไว้ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานตามก าหนดนั้นอย่างเคร่งครัด 
  1.2 เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี  
หากคณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยทุกสามเดือน ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 
2548 กรณีเป็นเรื่องส าคัญ เร่งด่วน และ/หรือที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน  ให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถรายงานได้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
 2. ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการโดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา  (แบบรายงาน 01) และส่งแบบรายงาน
ดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทาง e-mail : boca@soc.mail.go.th 
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ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ให้รายงานอย่างน้อยทุก
สามเดือน 

3. การรวบรวมมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก ปคร. 
อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางที่ดูแลภารกิจเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีของ
ส่วนราชการ ดังนั้นการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ
เป็นอีกภารกิจที่ ปคร. ควรจัดท าขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
ของส่วนราชการภายในสังกัด โดยอาจแยกมติคณะรัฐมนตรี
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. มติ คณะ รั ฐ ม น ต รี ที่ เ ป็ น ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ซึ่ ง 
ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัต ิ

2. มติคณะรัฐมนตรีเชิงนโยบาย ซึ่งส่วนราชการ
จะต้องน าไปปฏิบัติ หรืออาจต้องรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบ  

 ในกรณีนี้ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนในการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีจะท าให้การสืบค้น 
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อน าไปใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
พ.ศ. 2551  
 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (5)  ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 
 (6)  รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ  
 (7)  ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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การวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
 
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ปคร. ยังมีหน้าที่ที่
ส าคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ ประสานงานในการวางแผน 

การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากที่ผ่านมาการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการมัก ไม่มีการวางแผน
ล่ วงหน้ าว่ าจะมีการ เสนอ เรื่ อ งอะ ไร  ในช่ วง เวลาใดต่ อ
คณะรัฐมนตรีบ้าง ทั้งที่มี เรื่องหลายประเภทที่ส่วนราชการ
สามารถก าหนดเวลาการเสนอหรือวางแผนการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี ได้  เ ช่น  เ รื่ องที่ กฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาให้เสนอไว้เป็นการแน่นอน 
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามฤดูกาล (เช่น ปัญหาสินค้าเกษตร  
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ) การไม่มีแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ท าให้หลาย ๆ กรณีเป็นเสมือนว่าคณะรัฐมนตรีบริหารงานใน
ลักษณะตั้งรับ ซึ่งบางเรื่องอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาจ
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
พ.ศ. 2551 
 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (8)  ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการ
วางแผนเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 

ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทันท่วงทีหรือไม่ทันกับ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 แนวทางหนึ่งที่จะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ คือ การ
วางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ
และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบล่วงหน้าว่าในระยะเวลาต่อไปจะมี
เรื่องใดบ้างที่จะเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และที่ส าคัญ
คือส่วนราชการที่จะต้องเสนอความเห็นก็จะมีเวลาและสามารถ
เตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้ นอกจากนี้ บางเรื่องที่เกี่ยวพันกับ
หลายกระทรวงก็อาจจะสามารถบูรณาการก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งจะท าให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
สามารถกระท าโดยมองในภาพรวมได้ด้วย 
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 ทั้ งนี้  ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้น าระบบ
สารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet 
Network: CABNET) มารองรับการวางแผนการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ โดยระบบดังกล่าวสามารถ
สนับสนุนให้ส่วนราชการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
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2. การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา 

 
 บทบาทของ ปคร. ในการประสานงานในภารกิจของ
รัฐสภาเป็นอีกบทบาทที่มีความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในกระบวนการนิติบัญญัติให้ส าเร็จ โดย 
ปคร. จะมีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้า
ของร่างกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่ เสนอต่อรัฐสภาใน
ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจง 
ร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเรื่องอื่นๆ ที่ อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา โดยมีเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 การเสนอร่างกฎหมาย 
 ภายหลังจากที่ส่วนราชการเสนอร่างกฎหมายต่อ 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่
กระบวนการเพ่ือน าเสนอรัฐสภาพิจารณา ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนที่
ร่างกฎหมายของส่วนราชการอยู่ในกระบวนการดังกล่าว ปคร. 
ควรประสานงานและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ทราบ
ว่าร่างกฎหมายของหน่วยงานตนอยู่ในขั้นตอนใด  
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 โดยปกติคณะรั ฐมนตรี จะมีมติ ให้ ส่ ง ร่ า งที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะสมควรเสนอร่าง
กฎหมายต่อรัฐสภาหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
พิจารณาร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของสภา โดยส่วนใหญ่
คณะรัฐมนตรีจะเห็นด้วยตามที ่ปสส. เสนอ  

 ดังนั้น ปคร. ควรทราบว่า  

 ปสส.  ประกอบด้วยใครบ้าง  ประชุมเพื่ อ
พิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานของตนเสนอในวันและวาระใด  

 เมื่อร่างกฎหมายผ่าน ปสส. ไปแล้วจะเสนอเข้า
สภาวันใด เพื่อ ปคร. จะได้แจ้งให้รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งเพื่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับให้
รัฐมนตรีไปชี้แจง  
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 เมื่อสภารับหลักการร่างกฎหมายแล้ว จะถูก
ส่งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญคณะใด จะมีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาในวันใด เนื่องจาก ปคร. จะต้องประสาน
หน่วยงานของตนเพื่อเตรียมส่งผู้แทนในระดับที่ตัดสินใจได้ไป 
ร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ  

 เมื่อร่างกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระ
แรกแล้วจะเข้าวาระ 2 และ 3 เมื่อใด  

 ร่างกฎหมายจะเข้าสู่การประชุมของวุฒิสภา
เมื่อใด และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการคณะใด  

ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ปคร. ควรจะต้องทราบว่า
ร่างกฎหมายของหน่วยงานตนอยู่ ในขั้นตอนใด มีการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด  
 นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้
หน่ วยงานที่ มี  ปคร .  พิ จารณามอบหมายให้  ปคร .  เป็ น 
ผู้ประสานงานหรือด าเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญกิจการวุฒิสภาขอความร่วมมือในการพิจารณาร่าง
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติและ
เรื่องอื่น ๆ ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา23  

 2.2 ญัตติ คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมาย
เพื่อให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร ในการ
เสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมสภาพิจารณานั้นต้องเสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา แต่มีญัตติบางประเภทที่ไม่ต้อง
เสนอล่วงหน้าหรือท าเป็นหนังสือ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
การประชุมของแต่ละสภาก าหนด ดังนั้น ปคร. ควรทราบและ
ศึกษาข้อบังคับของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาด้วย 

                                           
23  คณะรัฐมนตรีมีมติ (27 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบให้หน่วยงานที่มี ปคร. พิจารณามอบหมายให้ 
ปคร. เป็นผู้ประสานงานหรือด าเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอความ
ร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติและเรื่องอ่ืน ๆ ใน
ชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา กล่าวคือ 
 (1) ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา ให้  ปคร. 
ของหน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ หรือหน่วยงานผู้ได้รับแต่งต้ังจากสภาผู้แทนราษฎรให้
เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมชี้แจง แสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา ก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป  
 (2) ในชั้นวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา ให้  ปคร. เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ าง
พระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 81 วรรคสองด้วย 
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 นอกจากนี้ ปคร. จะต้องติดตามวาระของสภาว่ามี
ญัตติด่วนที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวง /กรมของตนหรือไม่ และ
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดที่ เป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าที่สนับสนุนรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการ 
ชี้แจงต่อสภา และหากมีญัตติในเรื่องใดที่สภามีมติให้ด าเนินการ 
ปคร. จะต้องติดตามและประสานกับหน่วยงานในสังกัดที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อด าเนินการตามมติสภาด้วย 

 2.3 กระทู้ ถ าม  มี ก ร ะ ทู้ ที่ ตั้ ง ค า ถ าม โ ดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  
(ข้อมูลจากส านักประสานงานการเมือง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  2.3.1 กระทู้ที่ตั้งถามโดย ส.ส. แบ่งเป็น 2 
ประเภท 
   1) กระทู้ถามสด เป็นกระทู้ถามซึ่ง 
ส.ส. ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการ
ตอบกระทู้ถาม (โดยปกติจะเป็นวันพฤหัสบดี) ก่อนเริ่มประชุม
ตามที่ประธานสภาก าหนด โดยจะระบุชื่อเรื่องที่จะถามพร้อม
วัตถุประสงค์ว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด ดังนั้น 
ปคร. จะต้องทราบว่าในวันประชุมสภาที่มีวาระกระทู้ถามนั้น จะมี
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กระทู้ถามสดที่ตั้งถามรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของตนหรือไม่เพื่อจะได้
ประสานหรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   2) กระทู้ถามทั่วไป เป็นกระทู้ถามที่
ให้ ส.ส. เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา โดยมี
ข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายและระบุว่าจะให้
ตอบในที่ประชุมสภาหรือในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น กระทู้ถาม
ทั่วไปจึงแบ่งออกเป็นดังนี้ 
    2.1) กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่
ประชุมสภา เมื่อ ส.ส. เสนอกระทู้ถามและประธานสภาวินิจฉัย
แล้วว่าให้ถามได้ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะจัดส่ง
ไปยังรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม ซึ่งโดยข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรนั้น ก าหนดให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม
โดยข้อเท็จจริงแล้วมีกระทู้ถามที่ ส.ส. ตั้งถามนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แต่ในการประชุมสภาแต่ละครั้ง
จะมีการบรรจุกระทู้ถามในวาระสภาเพียง 3 กระทู้ ดังนั้น ปคร. 
จะต้องมีการติดตามวาระการประชุมสภาแต่ละครั้งว่า จะมีการ
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บรรจุกระทู้ถามเรื่องใดและเป็นกระทู้ถามซึ่งตั้งถามรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดของตนหรือไม่ เพื่อจะได้ประสานหรือด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 
    2.2) กระทู้ถามทั่วไปตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นกระทู้ถามที่ ส.ส. ประสงค์ให้รัฐมนตรี
ตอบในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งโดยข้อบังคับการประชุมสภานั้น
ก าหนดให้รัฐมนตรีตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งไปยัง
รัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีตอบแล้วให้ส่งกระทู้ถามและค าตอบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา จากนั้นให้สภาแจ้ง ส.ส. ผู้ตั้งกระทู้
ถามทราบ หากรัฐมนตรีไม่สามารถตอบภายในก าหนดเวลาให้
แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด เพื่อ
สภาจะได้แจ้ง ส.ส. ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ ดังนั้น ปคร. จะต้องมี
ข้อมูลว่า กระทรวงได้รับกระทู้ถามกี่เรื่ อง ตอบไปแล้วเท่าใด  
มีเรื่องใดบ้างที่ยังไม่ได้ตอบเพื่อจะได้ประสานหรือด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาต่อไป 
  2.3.2 กระทู้ ถ ามที่ ตั้ ง ถามโดย  ส . ว . 
วุฒิสภาจะมีการตั้งกระทู้ถามเช่นเดียวกันกับของสภาผู้แทนราษฎร 
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แต่จะมีเพียงกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา และขอให้
ตอบในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่มีกระทู้ถามสด แต่หากมีกรณี 
ที่ เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดินหรือเหตุฉุกเฉินที่มี 
ความจ าเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือนความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรม เสรีภาพของประชาชนหรือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีควรชี้แจงหรือด าเนินการ
โดยทันที ซึ่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาก็เปิดโอกาสให้ ส .ว. 
สามารถตั้งกระทู้ถามด่วนก็ได้ ซึ่งการด าเนินการในเรื่องกระทู้ถาม
ของ ส.ว. นี้จะคล้ายคลึงกับของ ส.ส. ดังนั้น ปคร. จึงจ าเป็นต้อง
ติดตามการประชุมของ ส.ว. ซึ่งปกติแล้วจะมีการประชุมทุกวันศุกร์ 

 2.4 รายงานและข้อสังเกตของสภา  เป็น
ขั้ น ต อ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ภ า  ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
คณะกรรมาธิการที่สภาจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ ง  ซึ่ งในการพิจารณาอาจมีการขอให้ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงในที่ประชุม และเมื่อศึกษาและพิจารณา 
เสร็จแล้วจะเสนอสภามีมติให้ด าเนินการ ในเรื่องนี้ ปคร. ก็จะต้อง
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
พ.ศ. 2551  
 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (9) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรื่องอื่น  ๆ ที่
เสนอต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงร่าง
กฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 

ฯลฯ 
 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (2) มีหน้าที่ตาม (9) 

ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดที่เป็นเจ้าของเรื่อง
เพื่อให้ไปชี้แจงต่อที่ประชุม และเมื่อสภามีมติให้ด าเนินการ
ประการใดก็ต้องประสานกับหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการตาม
มติของสภาภายในก าหนดเวลาด้วย 
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การวางแผนการเสนอร่างกฎหมาย 

 
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ปคร. ยังมีหน้าที่ที่
ส าคัญมากอีกประการ คือ ประสานงานในการวางแผนการ
เสนอร่างกฎหมาย ซึ่งสืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 15 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนนิติบัญญัติ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือ
กฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ดังนั้น สวนราชการตาง ๆ จึงมี 
หนาที่แจ้งใหส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบถึงความ 
จ าเปนที่ตองจัดใหมีกฎหมายขึ้นใหม แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย
ที่อยูในความรับผิดชอบ และจัดล าดับความจ าเปนเรงดวนอยาง
เหมาะสมและค านึงถึงความพรอมในการบังคับใช้ใหเปนไปตาม
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
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 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (8) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการ
วางแผนเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 

กฎหมายของแตละกระทรวง ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวาง
แผนการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเช่นกัน  
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 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (10) ประสานงานเกีย่วกับเรื่องอื่น ๆ ในภารกจิของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ฯลฯ 
 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (2) มีหน้าที่ตาม (10) 
 

 

3. การประสานงานอื่น ๆ  
 

 หน้าที่ของ ปคร. ในการประสานงานอื่น ๆ ในข้อนี้ เป็น
การเปิดกว้างในกรณีจ าเป็นที่จะต้องมีการประสานงานเกี่ยวกับ
เรื่องอื่น ๆ ที่ เป็นภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ
รัฐมนตรีเห็นว่ามภีารกิจพิเศษที่จะมอบหมายให้ ปคร. ด าเนินการ 
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2.4 ผู้ช่วย ปคร. และกลุ่ม ปคร. 
 

ผู้ช่วย ปคร. มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอันเป็นการสนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้ประสานงาน  

ผู้ช่วย ปคร. แบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกับ 
ปคร. คือ  

(1) ผู้ช่วย ปคร. ของส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคบับัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  

(2) ผู้ช่วย ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 โดยแต่ละประเภทมีที่มาและการแต่งตั้ง ดังนี ้
 
 
 



     ค าชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 

 

58 

ของส่วนราชการ 

 ปคร. แต่งตั้งจาก 
 ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 ลงมา หรือ
 ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า 

 

ของรองนายกรฐัมนตรีและ 

 รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี 

 ปคร. แต่งตั้งจาก 
 ข้าราชการประจ า 
 
  ผู้ช่ วย  ปคร.  จะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ ง ในการ
สนับสนุนการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ให้แก่ ปคร. เนื่องจาก ปคร. เป็นข้าราชการระดับสูงมีภารกิจ
ประจ าค่อนข้างมาก ดังนั้น ระบบ ปคร. ในอดีตที่ผ่านมาจึงมี
ผู้ช่วย ปคร. เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยิ่ ง  ท าให้การประสานภารกิจโดยเฉพาะในส่วนของ
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คณะรัฐมนตรีด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยใช้วิธีการประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายของระบบ ปคร. ในแต่ละหน่วยงาน  

  จากความส าคัญของผู้ช่วย ปคร. ที่กล่าวมาข้างต้น 
ดังนั้น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 จึงได้ก าหนดให้มีผู้ช่วย 
ปคร. ขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังก าหนดให้
ส่วนราชการจัดให้มีกลุ่ม ปคร. จัดสถานที่ปฏิบัติงาน สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ ปคร. มีจุดประสานงานที่ชัดเจน ประสานงานได้
สะดวกและรวดเร็ว 

  ทั้งนี้ วิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย ปคร. นั้น ให้ ปคร. แต่งตั้ง
ผู้ช่วย ปคร. โดยจ านวนผู้ช่วยจะขึ้นกับปริมาณภารกิจของแต่ละ
ส่วนราชการตามความจ าเป็นและเหมาะสม และแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบเพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ ปคร. 
รวมทั้งแจ้งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อจัดท าข้อมูล
ส าหรบัใช้ในการประสานงานในระบบ ปคร.  
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 
พ.ศ. 2551  
 ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานตามระเบียบนี้ ให้ผู้ประสานงาน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติงานอันเป็นการสนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ประสานงาน โดยจ านวน
ผู้ช่วยจะขึ้นกับปริมาณภารกิจของแต่ละส่วนราชการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) ให้แต่งตั้งจากข้าราชการประจ า 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 ลงมา หรือข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่าใน
ส่วนราชการนั้น 
 (2) ผู้ช่วยผู้ประสานงานตามข้อ 5 (2) ให้แต่งตั้งจากข้าราชการประจ า 
ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 8  เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประสานงานซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
รักษาความลับมีความพร้อมต่อการประสานงานด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ให้ส่วนราชการจัดให้มีกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยมีสถานที่
ปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 

 

 
 
 

 

ปคร.  
แต่งตั้ง ผู้ช่วย ปคร. 

สลค.  
เพื่อจัดท าขอ้มูลส าหรบั 
ใช้ในการประสานงาน 

แจ้งชื่อ 

ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้ช่วย ปคร. 
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  ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 9 ก าหนดให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางประสานงานของ 
ผู้ประสานงาน และวางระบบ แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ ปคร. 
การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 หรือข้อสงสัยอื่นใด สามารถ
สอบถามได้ทีส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
โทรศัพท ์ 0-2280-9000 ต่อ 447-449  
โทรสาร 0-2280-1900-1 
e-mail boca@soc.mail.go.th 
www.cplo.soc.go.th 
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ส่วนที่ 3 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
พ.ศ. 2551 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

พ.ศ. 2551 
 

 โดยที่การประสานงานในภารกิจที่ เกี่ ยวข้องกับ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สมควรก าหนดให้มีผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของ
เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8 )  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2 ร ะ เ บี ย บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ถั ด จ า ก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 “ผู้ประสานงาน ” หมายความว่า  ผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 ข้อ 4 ให้ส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จัดให้มีผู้ประสานงานเกี่ยวกับการ
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เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เรียกว่า “ผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” เรียกโดยย่อว่า “ปคร.” และให้ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and Parliamentary Liaison Officer” 
เรียกโดยย่อว่า “CPLO” 

 ข้อ 5 การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ร ะสานงานตามข้ อ  4  ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ประสานงานของส่วนราชการ ให้รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดแต่งตั้งจากข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 
หรือข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 (2) ผู้ประสานงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีแต่งตั้งจากข้าราชการ
การเมือง หรือข้าราชการประจ า ตามที่เห็นสมควร 
 เมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 
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 ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) มีหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 (1) ป ร ะส าน ง าน เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ส นอ เ รื่ อ ง ต่ อ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 (2) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดท าเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตร ี
 (3) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดท า
ความเห็นในเรื่องที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็น
เพื่อให้สามารถส่งความเห็นได้ทันตามก าหนดเวลา 
 (4) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัด
จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (5) ประสานงานเกี่ ยวกับวาระการประชุมของ
คณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 
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 (6) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ  
 (7) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
 (8) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 
 (9) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่าง
กฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้ง
ประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม 
และเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 
 (10) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 ผู้ประสานงานตามข้อ 5 (2) มีหน้าที่ตาม (1) (9) และ 
(10) 

 ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานตามระเบียบนี้ 
ให้ผู้ประสานงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วย 
ผู้ประสานงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอันเป็นการ
สนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ประสานงาน โดยจ านวนผู้ช่วย
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จะขึ้นกับปริมาณภารกิจของแต่ละส่วนราชการตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ดังนี ้
 (1) ผู้ช่วยผู้ประสานงานตามข้อ 5 (1) ให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 ลงมา หรือข้าราชการ
ประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่าในส่วนราชการน้ัน 
 (2) ผู้ช่วยผู้ประสานงานตามข้อ 5 (2) ให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการประจ าตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 8 เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประสานงานซึ่งมี
ความเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความลับ มีความพร้อมต่อการ
ประสานงานด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้ส่วนราชการจัดให้
มีกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยมีสถานที่
ปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ติดตอ่ประสานงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 ข้อ 9 ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานของผู้ประสานงาน และวางระบบ แนวทางและ 
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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 ข้อ 10 ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งก่อนระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ประสานงานตามระเบียบนี้จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งใหม่ตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 11 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และ
ให้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 

 

สมัคร  สุนทรเวช 

(นายสมัคร  สุนทรเวช) 
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