
การพฒันาระบบผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา 

 
การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การประสานงานในภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ อนุมัติให้มีการจัดต้ัง
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) เป็นครั้งแรก โดยให้ทดลองนําร่องก่อนใน  
๘ หน่วยงานและต่อมาจึงได้มีการจัดต้ัง (ปคร.) ในทุกกระทรวง 

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) คือบุคคลที่เป็นผู้แทนส่วนราชการ 
ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการกับคณะรัฐมนตรี เสมือนเป็น
ประตทูางผ่าน (gateway) ที่คอยคัดกรองเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านเข้า-ออกระหว่างคณะรัฐมนตรีกับ
ส่วนราชการ 

ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้มีการจัดต้ังและดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 
เข้าสู่ปีที่ ๑๐ ของการมีระบบ ปคร. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบ ปคร. ได้รับการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง ที่สําคัญ เช่น การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ ปคร. ให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในระบบ ปคร. อย่างต่อเนื่อง 

เอกสารฉบับนี้ได้แสดงพัฒนาการที่สําคัญของระบบ ปคร. ต้ังแต่เริ่มมีการจัดต้ัง  
เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในระบบ เช่น ปคร. ผู้ช่วย ปคร. รวมทั้งเจ้าหน้าที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทราบแนวคิด ที่มา และพัฒนาการของระบบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในช่วงแรก
จนถึงในปัจจุบัน 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ 

 



การพัฒนาระบบการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ๑ 
   

บทที่ ๑ การบริหารราชการแผ่นดิน 
 

 ในบทนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และคณะรัฐมนตรี
ในฐานะผู้ใช้อ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และความส าคัญของการประสานงานท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี 

ส่วนที่ ๑ 
การบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

 
๑.๑ ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน๑ 
 การบริหารราชแผ่นดินเป็น Job Description หรือเป็นภาระของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีแต่ละคน เมื่อนายกรัฐมนตรี ๑ คนกับรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๓๕ คน รวมกันเป็น 
ไม่เกิน ๓๖ คน เรียกว่าคณะรัฐมนตรี ท้ังคณะมีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน แต่ค าว่าบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นค าท่ีรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับจนมาถึงฉบับปัจจุบันไม่เคยบัญญัติความหมาย
ของค าว่าบริหารราชการแผ่นดินแปลว่าอะไรและท าอย่างไร ในขณะท่ีเมื่อกล่าวถึงค าว่า รัฐสภา 
มีหน้าท่ีหรือมีอ านาจในการออกกฎหมาย ออกอย่างไร จะมีการบัญญัติไว้ชัดเจน และรัฐสภา 
มีอ านาจหน้าท่ีควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ควบคุมอย่างไร ก็มีการอธิบายเพิ่มเติม เช่น 
หนึ่งโดยการตั้งกระทู้ถาม สองเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ วิธีเปิดอภิปรายท าอย่างไร 
หรือเมื่อกล่าวถึงอ านาจหน้าท่ีของศาลว่ามีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้ท าอย่างไร รัฐธรรมนูญก็อธิบายขยายความหรือแปลเอาไว้เสร็จ แต่พอถึง
ค าท่ียิ่งใหญ่ ท่ีบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน กลับไม่เคยมีรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับใดเลยจนถึงฉบับปัจจุบันท่ีจะเขียนไว้ 
 งานการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง 
ครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นอยู่ในชีวิตปกติประจ าวันไปจนถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ การปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ ค าว่าการปกครองประเทศ หรือท่ีรัฐธรรมนูญ
เรียกว่า “การบริหารราชการแผ่นดิน” ก็มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมถึงการท ากิจกรรม
ท้ังปวงท่ีมิใช่อ านาจหน้าท่ีขององค์กรอื่นอันได้แก่รัฐสภาและศาล ซึ่งขอบเขตอ านาจองค์กรนั้น
จ ากัดและมีกรอบแน่นอนชัดเจนกว่ามาก เมื่องานบริหารราชการแผ่นดินเป็นงานท่ีมีขอบเขต
กว้างขวาง องค์กรท่ีรับผิดชอบ คือ รัฐบาลจึงมีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อน การจะ
                                                           
๑ สรุปจากค าบรรยาย วิษณุ เครืองาม, หลักการบริหารราชการแผ่นดิน, รายงานประจ าปี ๒๕๕๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ผลักดันงานให้บรรลุผลส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีความเกี่ยวข้อง
และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในเวลาเดียวกัน๒ 
 การบริหารราชการแผ่นดิน คือ การกระท าในทางการเมืองซึ่งแสดงออก ๔ ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๑.๑ การก าหนดนโยบาย  
 การก าหนดนโยบายท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า Policy Making ค าว่านโยบายนั้น
หมายความถึงสิ่งท่ีอยากท าซึ่งต่างจากค าว่า วิสัยทัศน์ เพราะวิสัยทัศน์คือสิ่งท่ีอยากเห็น โดยมาก
เพื่อให้มีกรอบในการท างาน วิสัยทัศน์มักจะก าหนด ๕ ปี เพื่อจะได้ปรับกันอีกครั้ง วิสัยทัศน์ 
ท่ีดีต้องไม่ใช่มาจากผู้บังคับบัญชา ต้องมาจากการระดมความคิด เพราะเวลาจะท าต้องท าด้วยกัน
ท้ังหมด ส่วนค าว่านโยบายไม่ใช่วิสัยทัศน์ นโยบายมาจากค าว่า นย บวกกับ อุบาย แปลว่า  
วิธีในการท างาน เป็นวิธีในการท่ีจะท างาน เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์มีมาก่อน จากนั้นจึงก าหนด
นโยบาย ซึ่งโดยหลักแล้ว ควรจะสอดคล้องไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ นโยบายจึงมาหลังวิสัยทัศน์
เสมอ 
 การก าหนดนโยบายคือการก าหนดวิธีท างาน ก าหนดล าดับงานท่ีจะท า เรื่องใด
ท าก่อนท าหลัง ท าเมื่อไหร่ อย่างไร ท่ีไหน ใครเป็นคนท า ท้ังหมดนี้อยู่ในค าว่านโยบายท้ังสิ้น 
นโยบายมีหลายระดับ บางระดับไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะว่าคณะรัฐมนตรี
ไม่มีอ านาจไปก าหนด นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีมี ๕ ระดับ  

(๑) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายระดับสูงสุดคือแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหมวด ๕ ไม่ว่าพรรคการเมืองใดมาเป็นรัฐบาล ก็ต้องท าตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สิ่งใดท่ีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้ระบุ รัฐบาลสามารถก าหนดเพิ่ม 
แต่ต้องไม่ขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้นนโยบายท่ีรัฐบาลก าหนดจะก าหนดให้ขัด 
กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้ และเรื่องใดท่ีก าหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

                                                           
๒ วิษณุ  เครืองาม, การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปัญหาผลประโยชน์แห่งชาติ เอกสารประกอบการศึกษา
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙ ประจ าปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๓๙-๒๕๔๐ 

 

การก าหนดนโยบาย 

 

การปฏิบัติตามนโยบาย 
 

 

การบังคับการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย 

 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ของประเทศ 

การบริหารราชการแผ่นดิน :  
การกระท าทางการเมือง ซึ่งแสดงออก ๔ ประการ 

๑ ๒ 

๓ ๔ 
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รัฐบาลจะไม่ท าก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องถือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นใหญ่สุด นโยบายอื่น
ในล าดับมาจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และเมื่อบริหารงานครบปีรัฐบาล
จะต้องแถลงต่อรัฐสภาว่าได้ด าเนินการใดไปบ้าง 

(๒) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ล าดับต่อมาคือนโยบายท่ีรัฐบาล
แถลงต่อรัฐสภา รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดและรับผิดชอบเอง เรียกว่า นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ท่ีแถลงต่อรัฐสภา ใครก็ตามท่ีเป็นรัฐบาล เมื่อตั้งคณะรัฐมนตรีครบคณะ หากไม่ใช่เป็นการปรับ
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจะต้องไปแถลงนโยบายต่อท่ีประชุมร่วมกันของสองสภา 

(๓) มติคณะรัฐมนตรี ชั้นท่ี ๓ ก็คือ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีมีทุกวันอังคาร 
คณะรัฐมนตรีประชุมครั้งหนึ่งมีนโยบายออกมาหลายเรื่อง นโยบายเหล่านั้นรัฐบาลสามารถก าหนด 
แต่คนละระดับกับนโยบายท่ีแถลงต่อสภา เช่น นโยบายคณะรัฐมนตรีบอกว่าห้ามข้าราชการ
เดินทางไปดูงาน สัมมนาต่างประเทศ นโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือนช่วยเหลือคนจน หรือ
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือปัญหาอุทกภัย นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจ นโยบายเกี่ยวกับเรื่องผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน เหล่านี้เป็นนโยบายท่ีมี
ทุกวันอังคาร เป็นระดับที่ ๓  

(๔) นโยบายระดับกระทรวงของรัฐมนตรี ระดับท่ี ๔ คือนโยบายระดับกระทรวง 
ค าว่านโยบายแต่ละกระทรวงคือ รัฐมนตรีก าหนดในเรื่องของนโยบายกระทรวงของตนได้ 

(๕) นโยบายระดับกรม ระดับสุดท้ายก็คือนโยบายระดับกรม เช่น อธิบดีกรมท่ีดิน
ออกนโยบายของกรมท่ีดินได้ ว่าใครจะมาโอนโฉนดต้องน าเอกสารหลักฐานใดมา หรือ ไม่ต้อง
เอาอะไรมา สิ่งเหล่านี้เป็นนโยบาย รวมแล้วมี ๕ ระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย ๕ ระดับ 

แนว 
นโยบาย 

พื้นฐานแหง่รฐั 

นโยบายของ 
คณะรัฐมนตร ี

ที่แถลงต่อรัฐสภา 

นโยบายระดับกรม 

นโยบายระดับกระทรวงของรัฐมนตรี 

มติคณะรัฐมนตรี 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 
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ระดับท่ี ๕ ยกไว้ ส่วนระดับที ่๔ ระดับท่ี ๓ ระดับท่ี ๒ รวมถึง ระดับท่ี ๑ จะเป็น
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลเป็นคนก าหนด นี่คือความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ความหมายท่ีหนึ่ง เท่านั้น 
 ๑.๑.๒ การปฏิบัติตามนโยบาย  

ความหมายท่ีสองของการบริหารราชการแผ่นดินคือการปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนด 
เพราะเมื่อก าหนดนโยบายไปแล้ว การจะไปด าเนินการตามนโนบายนั้น คณะรัฐมนตรีจะต้อง
เป็นผู้ด าเนินการหรือดูให้คนไปท า เพราะนโยบายคือสิ่งท่ีอยากท า ถึงเวลาจริง ๆ ก็ต้องท า 
เช่น มีนโยบายว่าจะต้องปฏิรูปท่ีดิน นโยบายว่าจะช่วยคนจน นโยบายว่าจะแก้ปัญหารถติด 
พอถึงเวลาปฏิบัติต้องมีเครื่องมือในการรองรับนโยบาย เครื่องท่ีจะรองรับนโยบาย คือ กฎหมาย 
งบประมาณ คน และอ านาจหน้าท่ี ซึ่งถ้าหากไม่มี ต้องหาทางสร้างอ านาจหน้าท่ีขึ้นโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งจึงจะท าได้ เหล่านี้เป็นกลไกท่ีจะมารองรับการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ๑.๑.๓ การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ความหมายประการท่ีสาม ก็คือการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Law Enforcement กฎหมายนั้นคือ กระดาษ เพราะฉะนั้นต้องมีการ Enforce กฎหมาย 
หน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดินคือการ Enforce กฎหมาย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องมีต ารวจ
อยู่ในมือ มีทหารอยู่ในมือ มีอัยการอยู่ในมือ มีดีเอสไอ (Department of Special Investigation- 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ) อยู่ในมือ มีเจ้าหน้าท่ีท่ีจะ Enforce กฎหมาย เราถึงเรียกพวกต ารวจ 
พวกอัยการว่า Law Enforcement Officer เจ้าหน้าที่ผู้บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ท าอย่างไรจะให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ การไล่จับคือการ enforce กฎหมาย กฎหมายบอกห้ามชุมนุม
ในเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คนก็ไปชุมนุมก็ต้องเอาเจ้าหน้าท่ีไปไล่จับ การจับก็คือ
การ Enforce กฎหมายเป็นความหมายหนึ่งของค าว่า การบริหารราชการแผ่นดิน หากรัฐบาล
ไม่ได้ Enforce กฎหมาย ปล่อยให้มีการล่วงละเมิดกฎหมาย รัฐบาลบกพร่อง ซึ่งหากบกพร่อง
ข้อใดข้อหนึ่งในหลายข้อของการบริหารราชการแผ่นดินจะน ามาสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ถือว่าท าผิดหน้าท่ี บางครั้งอาจเป็นความผิดอาญาหรือเป็นค าขอถอดถอนได้  
 ๑.๑.๔ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศ  

ความหมายสุดท้ายของค าว่าบริหารราชการแผ่นดินคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ของประเทศ ปัญหาใดท่ีรู้ล่วงหน้า รัฐบาลจะใส่ในนโยบายท่ีแถลงต่อสภาแล้ว เช่น จะปฏิรูปท่ีดิน 
จะแก้ปัญหาความยากจน จะแก้ปัญหารถติด แสดงว่าปัญหาพวกนี้ซ้ าซากจึงไปก าหนดเป็น
นโยบายแถลงต่อสภาได้ แต่ปัญหาบางเรื่องไม่ได้มีมาโดยรู้ตัว แต่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน 
ไม่รู้ว่าจะมาวันไหน ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่ และไม่รู้ว่าจะมามากน้อยขนาดไหน เราเรียกปัญหา
เหล่านี้ว่าปัญหาเฉพาะหน้าท้ังสิ้น เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า รัฐบาลต้องแก้ เพราะว่าถ้ารัฐบาล
ไม่แก้ ใครจะแก้ แล้วก็เป็นเรื่องท่ีน่าเห็นใจ คนมาเป็นรัฐบาลมักคิดว่า ใครท่ีมาเป็นรัฐบาล 
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จะได้ผลักดันนโยบายและไปช่วยประชาชน นโยบายคือนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา แต่ 
ในความเป็นจริงจะมีโอกาสได้ท าตามนโยบายท่ีตนแถลงต่อสภา และท าตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติทุกวันอังคารได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เพราะกว่าครึ่งหนึ่งจะต้องเสียเวลา เสียงบประมาณ  
เสียก าลังกาย ก าลังใจ หมดไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคาดไม่ถึง ไม่ท าก็ไม่ได้ รัฐบาลไม่ท า 
ใครจะท า รัฐบาลไม่แก้ ใครจะแก้ 

 
๑.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน๓ 

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีในฐานะองค์กรผู้ตัดสินใจ 
 ในการท าหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีจะต้องกระท า
อยู่เสมอด้วยความรอบคอบ รัดกุม และระวังให้ถูกต้องเหมาะสมท้ังในแง่กฎหมาย ความเป็นธรรม 
และจังหวะเวลา คือ “การตัดสินใจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 

ปัจจัยพื้นฐานในการก าหนดว่าสิ่งใดเป็นผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 
 การธ ารงรักษาเอกราชของชาติบ้านเมือง 
 การธ ารงรักษาระบอบการเมืองการปกครองและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ความสุขสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ 
 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลก 
บ่อยครั้งท่ีไม่อาจน าปัจจัยทุกข้อมาเป็นเครื่องก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติ

ร่วมกันได้เพราะปัจจัยเหล่านั้นมีความขัดแย้งกันเองจนต้องเลือกว่าจะให้น้ าหนักแก่ปัจจัยใด 
ยิ่งหย่อนกว่ากัน อย่างไรก็ตาม ในทางวิชาการถือว่าระดับ (degree) ของผลประโยชน์แห่งชาติ
ก็มีความส าคัญเช่นกันและช่วยให้น้ าหนักแก่ทางเลือกในการตัดสินใจได้โดยแบ่งออกเป็น  
๓ ระดับ ดังนี้ 

 ผลประโยชน์ส าคัญยิ่ง (vital interest) 
 ผลประโยชน์ส าคัญ (major interest) 
 ผลประโยชน์รอบนอก (peripheral interest) 
ท้ังนี้ ผลประโยชน์ใดจัดอยู่ในระดับใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ 

และปัญหาท่ีก าลังเผชิญในขณะนั้น ๆ เรื่องต่าง ๆ ท่ีน าเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีจะประกอบด้วย
เรื่องท่ีเป็นผลประโยชน์ท้ังสามระดับ 

๑.๒.๒ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปัญหาผลประโยชน์แห่งชาติ 
๑.๒.๒.๑ ระดับชั้นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

                                                           
๓ สิบพัน  วนวิสุทธิ์, ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (ช่วงปี ๒๕๔๐-กลางปี ๒๕๔๙), เอกสารวิชาการ สถาบันส่งเสริม 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (หน้า ๒๒-๒๘) 
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  ในการตัดสินใจของรัฐมนตรีแต่ละคน รัฐมนตรีสามารถด าเนินการได้  
๒ ระดับ คือ 

๑) การตัดสินใจของรัฐมนตรีแต่ละคนโดยล าพังตนเอง หมายถึง 
เป็นการใช้อ านาจในฐานะเจ้าของกระทรวงหรือประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับให้ใช้อ านาจวินิจฉัย สั่งการ ตรวจสอบหรือก ากับดูแลได้โดยล าพังตนเอง 
หรือมิฉะนั้นก็ผ่านทางคณะกรรมการหรือล าดับสายงานในแต่ละกระทรวงท่ีรัฐมนตรีผู้นั้น 
เป็นเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือประธาน 

๒) การตัดสินใจร่วมกันของรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกในคณะรัฐมนตรี 
หมายถึง การใช้อ านาจในฐานะองค์กรคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
ชั่งน้ าหนักร่วมกัน และวินิจฉัยสั่งการร่วมกันในรูปของมติคณะรัฐมนตรีอันจะมีผลให้ทุกคนทุกฝ่าย
ต้องปฏิบัติตาม เรื่องท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดไว้ให้ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีมี ๑๓ ประเภท การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
จะปรากฏในรูปของมติรับทราบ หรือในรูปของการอนุมัติ อนุญาต เห็นด้วย อย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ได้ 

๑.๒.๒.๒ รูปแบบของการตัดสินใจ 
  การตัดสินใจร่วมกันของรัฐมนตรีเป็นรูปแบบของการประชุมปรึกษา 

ท้ังคณะดังท่ีใช้ว่า “คณะรัฐมนตรี” (Council of Ministers) ซึ่งในประเทศท่ีใช้ระบบรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อสภา (Common responsibility) เพราะบริหาร 
อยู่ได้บนพื้นฐานของความไว้วางใจร่วมกันจากสภาจึงต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (unity) 
รัฐมนตรีทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากันในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นถือหลักว่า
เป็นเพียงหัวแถวล าดับหนึ่งในบรรดาผู้มีสิทธิมีเสียงเท่ากันเท่านั้น (First among equals) 

  รูปแบบการตัดสินใจไม่เคยมีการก าหนดไว้ในกฎหมายใด ไม่ว่ารัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงเป็นเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีแต่ละสมัย  
จะพิจารณาก าหนดตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในแต่ละสมัย 

  รูปแบบของการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทยท่ีผ่านมา อาจจัดกลุ่มได้
เป็น ๓ กลุ่ม คือ 

 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอ านาจให้มีผู้ตัดสินใจแทน 
 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผ่านคณะกรรมการรัฐมนตรี 
 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ 
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ส่วนที่ ๒ 
บทบาทหน้าท่ีของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับกระบวนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี 

 
 บทบาทของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
แบ่งได้เป็น ๓ ช่วง คือ  

 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 วันประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพกระบวนการตดัสินใจของคณะรัฐมนตรี 
 
 
 

ส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

คกก. กลัน่กรอง 

ส่วน 
ราชการ สลค. 

จัดท าและเสนอเรื่องต่อ ครม. 

ครม 

ขอความเห็น 

นรม. 
ร.นรม. 

สลค. 

เสนอ พิจารณา 

เสนอ คกก.กลั่นกรอง  
พิจารณา 

แจ้งมต ิครม. 

เสนอ ครม. 

เสนอ ครม. 

ให้ความเห็น 

แจ้งมต ิครม. 

๑ ๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๕ 

๖ ๖ 

ก่อนการประชุม ครม. 

วันประชุม ครม. 

ภายหลังการประชุม ครม. 
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๒.๑ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
๒.๑.๑ รับเรื่องจากส่วนราชการและตรวจสอบ 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่รับเรื่องที่ส่วนราชการส่งมาเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของเรื่องว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นกฎหมายและ
ระเบียบหลักท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 ประเด็นการตรวจสอบท่ีส าคัญได้แก่ ประเภทเรื่องท่ีเสนอต้องมีความสอดคล้อง
กับประเภทเรื่องท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื้อหาสาระของเรื่องมีความครบถ้วนตามหัวข้อท่ีก าหนด 
ผู้ลงนามเป็นผู้มีอ านาจ (วันท่ีลงนามและวันท่ีส่งเรื่องถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี
ระยะเวลาห่างกันไม่เกินระยะเวลาท่ีก าหนด) เรื่องท่ีเสนอ มีความเห็นของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครบถ้วนหรือไม่ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะก าหนดวันท่ีคาดหมายว่าจะน าเรื่องของส่วนราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ 

๒.๑.๒ สอบถามความเห็นของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 โดยท่ีการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีต้องเป็นการตัดสินใจท่ีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล 
ดังนั้น หากเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น จะต้องมีการสอบถาม
ความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งหาก  
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องยังไม่ได้ส่งข้อมูลส่วนนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ด าเนินการ
ขอความเห็นจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องโดยก าหนดวันท่ีขอให้ตอบด้วย 
 ในกรณีท่ีความเห็นของส่วนราชการมาครบถ้วนแล้ว หรือยังไม่ครบถ้วนแต่เป็นเรื่อง
ท่ีมีความเร่งด่วน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดท าบันทึกสรุปเรื่องพร้อมข้อมูลความเห็น
ของส่วนราชการท่ีตอบมาแล้ว และข้อวิเคราะห์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการว่า จะเห็นสมควรให้น าเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรี หรือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง หรืออาจสั่งการอื่น ๆ ซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 

๒.๑.๒.๑ กรณีเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จะส่งเรื่องต่อไปให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรอง คณะนั้น ๆ เพื่อจัดประชุมพิจารณา 
จากนั้นประธานกรรมการกลั่นกรองจะส่งผลการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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๒.๑.๒.๒ กรณีเสนอคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจะได้รับ
การผลิตและทยอยจัดส่งให้รัฐมนตรี เป็น ๓ ช่วงเวลา 

  (๑) ช่วงท่ี ๑ วันพุธของสัปดาห์ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
  (๒) ช่วงท่ี ๒ วันศุกร์ของสัปดาห์ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
  (๓) ช่วงท่ี ๓ วันจันทร์ของสัปดาห์ท่ีมีการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  เมื่อกระทรวงได้รับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะประสานงาน

ภายในกระทรวงแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเตรียมผู้แทนมาชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีในวันประชุม 
หากเร่ืองใดมีความจ าเป็นต้องน าเสนอโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ก็จะประสานงานส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและน ามาทดสอบก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 

  ในกรณีท่ีกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องและยังไม่ได้ตอบความเห็นก็จะเร่งรัด
จัดท าความเห็นเพื่อให้รัฐมนตรีมีข้อมูลท่ีเป็นมุมมองของกระทรวงในเรื่องนั้น ๆ เสนอเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ทันเวลา 
 
๒.๒ วันประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีและจดประเด็นการ
อภิปรายเพื่อจัดท าเป็นมติคณะรัฐมนตรี 
 ก่อนเริ่มประชุมส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องตรวจสอบองค์ประชุมของคณะรัฐมนตรี
ว่าเป็นไปตามจ านวนท่ีก าหนด (หนึ่งในสาม) 
 ในระหว่างการประชุม หากมีส่วนราชการส่งความเห็นเพื่อประกอบเรื่องท่ีอยู่ในระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนั้นส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะผลิตและแจกให้
คณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 
๒.๓ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดท ามติคณะรัฐมนตรีแต่ละเรื่องและแจ้งส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดท า
เอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในคร้ังนั้นส่งให้คณะรัฐมนตรีต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 
ความส าคัญของการประสานงานที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔๔ มาตรา ๑๔ บัญญัติให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ราชการในพระองค์ ซึ่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙๕ ได้กล่าวถึงเรื่องเดียวกัน โดยระบุว่าให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีและก าหนดด้วยว่ามีหน้าท่ีประสานราชการกับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น การประสานงานในภารกิจการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจึงเป็นอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีจะต้องกระท าอยู่เสมอ ด้วยความ
รอบคอบ รัดกุม และถูกต้องเหมาะสมท้ังในแง่กฎหมายและความเป็นธรรม และจังหวะเวลา
คือ “การตัดสนิใจ๖” 
 กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจึงเป็นกระบวนการมีความส าคัญและต้อง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยในเวลาเดียวกัน มีความสลับซับซ้อนและมีรายละเอียด  
ในการปฏิบัติท่ีต้องการความถูกต้องแม่นย า และภายในเวลาท่ีจ ากัด การประสานงานจึงเป็น
กลไกท่ีมีความจ าเป็นและเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตร ี
การประสานงานในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสามารถแบ่งตามช่วงเวลาในกระบวนการ
เป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 
 
๓.๑ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ส่วนราชการที่ต้องการเสนอเรื่อง ต้องมีการประสานงานภายในหน่วยงานเอง เช่น
ประสานงานกับกรมท่ีเป็นเจ้าของเรื่องและเป็นผู้จัดท าเรื่อง เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เป็นผู้ลงนาม๗ ส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ 

                                                           
๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔ 
๕ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ 
๖ สิบพัน  วนวิสุทธิ์, ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (ช่วงปี ๒๕๔๐-กลางปี ๒๕๔๙), เอกสารวิชาการ สถาบันส่งเสริม 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๗ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๖ 
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กรมอื่น ๆ ภายในกระทรวงเดียวกัน ก็ต้องมีการประสานงานเพื่อร่วมกันจัดท าเรื่องให้เป็นภาพรวม
ของกระทรวง 
 ในขณะเดียวกัน หากเรื่องท่ีกระทรวงประสงค์จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่นภายนอกกระทรวง ก็จ าเป็นต้องมีการประสานงานเพื่อสอบถามความเห็นจาก
หน่วยงานเหล่านั้นด้วย๘ ท้ังนี้ เนื่องจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้น ข้อมูลความเห็นประกอบเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีความเหมาะสมและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ไม่เกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานในภายหลัง 
 นอกจากการประสานงานภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวงแล้ว ยังต้องมีการประสานงาน
กับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเสนอเรื่องเร่งด่วน๙ เรื่องท่ีมี
ก าหนดเวลาชัดเจนท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี หากเกินเวลาดังกล่าวจะเกิดผลกระทบและความ
เสียหาย เช่น ความตกลงกับต่างประเทศท่ีมีก าหนดเวลาต้องลงนาม หรือเรื่องท่ีต้องเสนอต่อรัฐสภา
ตามก าหนดเวลา เรื่องท่ีต้องการให้มีผลใช้บังคับในวันท่ีท่ีก าหนด ซึ่งเมื่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับทราบข้อมูลก็ต้องมีการประสานงานต่อเนื่องต่อไปอีก เพื่อให้เรื่องดังกล่าวมีความพร้อม
และสามารถเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามก าหนดเวลา 
 การประสานงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีท้ังการประสานงานภายในส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยเมื่อได้รับการประสานงาน
ว่า กระทวงจะมีการเสนอเรื่องใดเป็นกรณีเร่งด่วน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีเตรียมศึกษาและค้นหาข้อมูลเรื่องเดิมของเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้า และ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เตรียมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
 นอกจากนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีทีมงานของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลกระทรวงท่ีเสนอเรื่อง ซึ่งจะเป็นผู้สั่งการ
ให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๓.๒ ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องท่ีมีการประสานงานกันจะเกี่ยวข้องกับการแจ้งความเห็น
ของกระทรวงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องท่ีจะมีการพิจารณาในการ
ประชุมวันนั้น ซึ่งเพิ่งจัดท าแล้วเสร็จ และต้องใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนั้น การส่งชื่อ 
ผู้มาชี้แจงของแต่ละหน่วยงานซึ่งต้องแจ้งชื่อให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อน า

                                                           
๘ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ 
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ 
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เรียนคณะรัฐมนตรีในระหว่างการพิจารณาเรื่องใด หากคณะรัฐมนตรีมีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถ
เรียกผู้ชี้แจงของเรื่องนั้น เข้าไปชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีได้ 
 นอกจากนี้ จะมีการประสานงานกรณีท่ีกระทรวงจ าเป็นต้องเสนอเรื่องเป็นวาระจรในวันประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระจรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
และหากเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ก็จะต้องประสานงานเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้น
ได้ทราบโดยเร็วท่ีสุด เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในระหว่าง
การประชุม 
 
๓.๓ ภายหลังวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหน้าท่ียืนยัน
หรือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานของรัฐทราบหรือด าเนินการต่อไป๑๐ เรื่องท่ีจะมีการ
ประสานงานกัน คือ การขอทราบผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางเรื่องมีความเร่งด่วนเป็น
พิเศษต้องจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้กระทรวงสามารถไปด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติได้ทันที 
 กรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงไปด าเนินการและเสนอกลับมาท่ีคณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง หรือให้มีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ เรื่องเหล่านี้ก็จะได้รับการติดตามผล
โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน ากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีสั่งการต่อไป๑๑ 
 

                                                           
๑๐ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ 
๑๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ 
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บทที่ ๒ ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 
ส่วนที่ ๑ 
หลักการและที่มาของระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 
 การจัดตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) หรือ Cabinet and Parliamentary 
Liaison Officer (CPLO) ถือเป็นเรื่องใหม่ของระบบราชการไทย ซึ่งมีท่ีมาจากเหตุผลและ
ความจ าเป็น สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการและการบริหารงานภายใต้นายกรัฐมนตรี 
พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ในช่วงปี ๒๕๔๕ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติราชการ
ของทุกกระทรวง กรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเวลานั้น
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลมีภารกิจท่ีต้องกระท าไปพร้อมกันหลายด้าน ท้ังการ
แก้ไขปัญหาและการริเริ่มพัฒนาใหม่ ๆ กระทรวงในฐานะเป็นกลไกของรัฐบาลจึงต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ปคร. เป็นกลไกหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และยังคงมีบทบาทการท างาน 
มาจนถึงปัจจุบัน 
 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีการจัดตั้ง ปคร. สรุปได้เป็น ๕ ประการ ๒ ดังนี้ 
 
๑.๑ วิธีการบริหารงานแบบใหม่ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากเดิม คือ 
  . .  ใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง แทนการใช้ระบบราชการเป็นศูนย์กลาง 
  . .๒ การเปลี่ยนวิธีคิดจากแบบเดิม inside out ซึ่งเน้นความต้องการของตนเองเป็นหลัก 
เป็นการคิดแบบ outside in คือเน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก 
  . .๓ การบริหารงานแบบบูรณาการ มีความเชื่อมโยงเป็นภาพรวมท้ังระบบ 
  . .๔ การบริหารงานแบบกระจายอ านาจลงไปสู่ผู้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
  . .๕ การบริหารงานโดยศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
  . .๖ การบริหารงานท่ีเน้นความรวดเร็ว ทันการณ์ และถูกต้อง 
 

                                                           
 ๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คู่มือการปฏิบัติงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา : ปคร. (Cabinet and Parliamentary 

Liaison Officer : CPLO), พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๑.๒ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ใช้
ยุทธศาสตร์เป็นหลัก มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริหารประเทศ และ 
มีการก าหนดกลไกและรูปแบบการท างานแนวใหม่ขึ้นหลายประการ เช่น 
  .๒.  การบริหารราชการแบบเน้นความส าคัญเฉพาะเรื่อง (Agenda Based) ซึ่งเป็น
การหยิบยกเรื่องส าคัญขึ้นมาพิจารณาหรือผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
  .๒.๒ การบริหารราชการแบบยึดพื้นท่ีเป็นหลัก (Area Based) โดยมอบอ านาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีก ากับดูแลพื้นท่ีเขตตรวจราชการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารราชการ
ของผู้ว่า CEO และอนุภูมิภาค 
  .๒.๓ การบริหารราชการโดยใช้กลไกคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
เป็นการมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
  จากกลไกและรูปแบบการท างานข้างต้น ประกอบกับความซับซ้อนของเรื่องต่าง ๆ 
และการบริหารราชการท่ีต้องด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว น าไปสู่ความจ าเป็นในการท่ีจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการประสานงานในการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 
๑.๓ การเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลต่อรัฐสภาที่ผ่านมา  พบว่ามีหลายกรณีท่ีรัฐสภา 
มีการปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของร่างกฎหมายและ
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีมีต่อร่างกฎหมายนั้น แต่รัฐบาลจะได้รับทราบการปรับปรุง
แก้ไขเหล่านั้นเมื่อรัฐสภาได้ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาอันเกิดจากการขาดการประสานงานท่ีดีในการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลต่อรัฐสภา 
 
๑.๔ การที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ริเริ่มให้มีการจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีล่วงหน้า ๘ สัปดาห์ และการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระทักท้วง๑๓ ได้
น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานเวลาในการจัดเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท าบัญชีติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการติดตามเรื่อง รวม ๕ บัญชี ได้แก่ 
  .๔.  บัญชีเรื่องของแต่ละกระทรวงท่ีอยู่ระหว่างการถามความเห็นส่วนราชการอื่น 
  .๔.๒ บัญชีเรื่องท่ีรอการตอบความเห็นจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  .๔.๓ บัญชีเร่ืองเสนอนายกรัฐมนร/ีรองนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ 
  .๔.๔ บัญชีวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า ๘ สัปดาห์ 
                                                           
 ๓ วาระทักท้วง คือ เป็นวาระที่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมกับการน าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งหาก

หน่วยงานไม่ตอบความเห็นมาภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่าหน่วยงานไม่ขัดข้องและถือว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ แต่ กรณีมที่มีการทักท้วงจากส่วนราชการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนเร่ืองดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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  .๔.๕ บัญชีเรื่องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 
๑.๕ ในหลายประเทศมีการน าระบบการประสานงานโดย ปคร. มาใช้ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย 
แคนาดา และฝร่ังเศส ซึ่งในส่วนของไทยได้เคยมีการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียและ
เห็นว่าควรมีการจัดตั้ง ปคร. ขึ้น เพื่อท าหน้าท่ีประสานการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และ
ประสานการเสนอร่างกฎหมายระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ (๒๓ กันยายน 
๒๕๔๖) ๔ เห็นชอบในหลักการของโครงการน าร่องให้มีการจัดตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) หรือ Cabinet and Parliamentary Liaison Officer (CPLO) เพื่อท าหน้าท่ี
ประสานงานการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและการประสานงานการเสนอและติดตามร่างกฎหมาย
ในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยในชั้นแรกให้จัดตั้ง ปคร. ในหน่วยงานน าร่อง ๘ หน่วยงานก่อน คือ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ส านัก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (   พฤศจิกายน ๒๕๔๖) ๕ เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ปคร. ใน
กระทรวงท่ีเหลือท้ังหมด รวมท้ัง ให้ม ีปคร. ประจ ารองนายกรัฐมนตรีทุกท่านด้วย 
 

                                                           
 ๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๓ กันยายน ๒๕๔๖) อนุมัติในหลักการของโครงการน าร่องให้มีการจัดตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา (Cabinet and Parliamentary Liaison Officer: CPLO) เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานการจัดท าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
การขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การติดตามความคืบหน้าของเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรี และการประสาน
การเสนอร่างกฎหมายและติดตามร่างกฎหมายตลอดกระบวนการนิติบัญญัติระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยระยะแรกจะเร่ิม
ด าเนินการจัดตั้ง CPLO ในหน่วยงานน าร่อง ๘ หน่วยงาน คือ ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน 
ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ิมทดลองปฏิบัตงิานตัง้แต่วนัที่   ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 

 ๕ คณะรัฐมนตรีมีมติ (   พฤศจิกายน ๒๕๔๖) เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการของทุกกระทรวงที่ยังไม่มี CPLO แต่งตั้งข้าราชการเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวโดยคดัเลือกผู้มีคณุสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบไปแล้ว ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีนั้น 
การแต่งตั้งผู้ใดเป็น CPLO ให้พิจารณาก าหนดตัวบุคคลตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร ทั้งนี้ให้แจ้งชื่อ CPLO ให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีและน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
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ส่วนที่ ๒ 
พัฒนาการของระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 
 ก่อนท่ีจะมีการจัดตั้งระบบ ปคร. อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญต่อการมีระบบประสานงานท่ีดีมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว 
เพราะลักษณะภารกิจของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายเลขาธิการให้แก่คณะรัฐมนตรี 
ท าให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานศูนย์กลางท่ีต้องมีการติดต่อกับทุกกระทรวง
ในการน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วก็ต้องมีการสื่อสารกลับไป
ท่ีกระทรวงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การประสานงานท่ีดีเป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๒.๑ พัฒนาการช่วง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๔๔ 
 เอกสารรายงานประจ าปีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๒๙-๒๕๓๐ ระบุว่าในปี ๒๕๓๐ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งในขณะนั้นมีนายอนันต์  อนันตกูล เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ได้มีการจัดตั้งกองประสานนโยบายและแผนขึ้นเป็นครั้งแรก ผู้อ านวยการกองประสานนโยบาย
และแผนคนแรก คือ นายก าธร  จันทรแสง กองประสานนโยบายและแผนมีหน้าท่ีติดตาม ประสานงาน 
รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 
ตลอดจนนโยบายและผลงานท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ก าหนดไว้หรือแถลงไว้ 
ในปีเดียวกันนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกองประสานนโยบายและแผน ได้มีการ
ด าเนินงานท่ีเป็นการเริ่มต้นวางรากฐานการประสานงานระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กับกระทรวงในเวลาต่อมา เช่น จัดประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาระบบประสานงาน
ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับกระทรวง ทบวง เพื่อสนับสนุนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ( ๙ ก.พ. ๒๕๓๐) มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานคณะรัฐมนตรี และด าเนินการประสานงาน
เพื่อความร่วมมือระหว่างกองประสานนโยบายและแผนและ ESCAP ในเชิงความเคลื่อนไหว
ขั้นปฏิบัติและความร่วมมือทางด้านข้อมูล ๖ 
 หลังจากปี ๒๕๓๐ ก็ได้มีการพัฒนาระบบประสานงานอย่างต่อเนื่อง ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณท้ังจากงบประมาณปกติประจ าปีและจากมูลนิธิ
คอนราดอาเดนาวร์ มีการจัดประชุมและสร้างความคุ้นเคยเพื่อสนับสนุนการประสานงาน
ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี (ชื่อในขณะนั้น) ของ
กระทรวงหลายครั้ง นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน เพื่อศึกษาระบบประสานงานด้วย 
                                                           
 ๖ รายงานประจ าปี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๒๙-๒๕๓๐ 
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๒.๒ พัฒนาการช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ในช่วงของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายวิษณุ  เครืองาม ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลออสเตรเลีย (AusAID) ไปศึกษาดูงาน ณ Department 
of Prime Minister and Cabinet ประเทศออสเตรเลีย เพื่อประกอบการปรับโครงสร้างและ
ปรับปรุงระบบงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลีย 
Mr. Mike Cadd อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลีย และ Mr. Nhan Vo Van ท่ีได้
ท าการศึกษางานและโครงสร้างของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนางานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ การปรับโครงสร้างและ
ระบบงานดังกล่าวของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการต่อเนื่องมาในช่วงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ให้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน
ระบบคณะรัฐมนตรีและการพัฒนาระบบราชการ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ณ ประเทศออสเตรเลีย 
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลีย (AusAID) 
 ภายหลังกลับจากการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่นานก็ได้มีการ
เสนอคณะรัฐมนตรีขอความเหน็ชอบก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (มติคณะรัฐมนตรี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖) ในช่วงแรกได้ท าเป็น
โครงการน าร่องให้มีการจัดตั้ง ปคร. ก่อนใน ๘ หน่วยงาน คือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เริ่มทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี   ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (   พฤศจิกายน ๒๕๔๖) เห็นชอบให้ทุกกระทรวงท่ีเหลือแต่งตั้งให้มี 
ปคร. การพัฒนาท่ีส าคัญในช่วงเวลานี้ คือ มีการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕  เพื่อให้การท างานและการมีอยู่ของระบบ ปคร. มี
ระเบียบรองรับชัดเจน เพิ่มความมั่นคง ต่อเนื่องในการท างาน และได้มีการพัฒนาโดยการ 
จัดอบรม สัมมนา และพบปะพูดคุยในระดับ ปคร. และระดับผู้ช่วย ปคร. รวมท้ังปรับปรุงกลไก
การท างานให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  ท าให้งาน ปคร. มีสถานะและหน้าท่ี
ภารกิจท่ีชดัเจนเป็นระบบมากขึ้น สรุปพัฒนาการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕-พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ดังนี้ 
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๒.๓ พัฒนาการช่วง พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน (มกราคม ๒๕๕๖) 
 ในช่วงเวลานี้ ระบบ ปคร. ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก และโดยท่ีระบบ ปคร. ได้มีการ
จัดตั้งมาเป็นเวลาท่ีต่อเนื่องหลายปีแล้ว จึงเริ่มเป็นที่รู ้จัก การประสานงานในภารกิจของ
คณะรัฐมนตรีได้รับการปฏิบัติโดย ปคร. เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับบทบาท ปคร. ให้มี
ความส าคัญมากย่ิงขึ้นในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้ ปคร. เป็นผู้ตรวจสอบ
เรื่องและปล่อยเรื่องออกจากกระทรวงเพื่อส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไปโดยใช้ระบบ CABNET  
 ปคร. ยังมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้กลไก
ของคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.)  
ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นในช่วงรัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ี
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ปคค. มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนทุกกระทรวง ซึ่งในส่วนนี้เองท่ี ปคร. จะเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
 นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องเร่งด่วน 
ท่ีต้องมีการด าเนินการโดยเร็ว ก็ได้มีการพัฒนาบทบาท ปคร . ในการเป็นจุดติดต่อและ
ประสานงานเพ่ือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีความเร่งด่วนให้ ปคร. ทราบโดยเร็วเพื่อประสานการ
ด าเนินการของกระทรวงต่อไป 
 
๒.๔ สรุปพัฒนาการระบบ ปคร. 
 

ปี การด าเนินการ 
๒๕๔๔  ทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย Mr. Mike Codd และ Mr. Nhan Vo Van 

มาศึกษางานและโครงสร้างของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้ให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนางานและปรับโครงสร้างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๕ ตุลาคม 
๒๕๔๔) 

๒๕๔๕  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ศึกษาดูงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ Department of the Prime 
Minister and Cabinet ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันท่ี   - ๕ มิถุนายน 
๒๕๔๕ 

๒๕๔๖  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ) ศึกษาดูงานของ 
Department of the Prime Minister and Cabinet และ Australian 
Public Service Commission ณ กรุงแคนเบอรา และมลรัฐควีนส์แลนด์ 
ประเทศออสเตรเลีย 



การพัฒนาระบบการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ๑๙ 
   

ปี การด าเนินการ 
    กันยายน ๒๕๔๖ การประชุมหารือหน่วยงานท่ีจะร่วมเป็นหน่วยงานทดลอง

น าร่องในการจัดตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยเป็นหน่วยงานท่ี
มีปริมาณเร่ืองท่ีน าเสนอคณะรัฐมนตรีท้ังในฐานะเจ้าของเร่ืองและในฐานะผู้
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) (สคก. เป็น
หน่วยงานท่ีท่ีประชุมมีมติให้เพิ่มเป็นหน่วยงานน าร่องด้วย) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๓ กันยายน ๒๕๔๖) อนุมัติในหลักการของโครงการน าร่อง
ให้มีการจัดตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยระยะแรกมี ๘ หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
เริ่มทดลองปฏิบัติตั้งแต่   ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ (   พฤศจิกายน ๒๕๔๖) ให้รัฐมนตรีว่าการของทุก
กระทรวงและรองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. 

๒๕๔๗  คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่งจัดท าโดย
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน 
๒๕๔๗ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒  กันยายน ๒๕๔๗) อนุมัติให้ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ (Job description) ในภารกิจของ ปคร. ให้ชัดเจน โดยให้แต่ละ
กระทรวงจัดบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
นอกจากนี้ เห็นชอบให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้าน ปคร. เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ 

๒๕๔๘  การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ปคร. เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๔๘ ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ 

๒๕๔๙  การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี รุ่นท่ี   (๒๒ พฤศจิกายน-๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙) จัดโดยสถาบนั
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์  

 
 

 



การพัฒนาระบบการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ๒๐ 
   

ปี การด าเนินการ 
๒๕๕๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๙ มกราคม ๒๕๕๐) รับทราบแนวทางปฏิบัติส าหรับ 

ปคร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบในการท างานส าหรับ ปคร. 
แนวทางดังกล่าวก าหนดจะทดลองใช้เป็นระยะเวลา   ปีก่อน จากนั้นจะท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด หากพบว่าการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวไม่มีปัญหาและสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะน าไปปรับปรุงและจัดท าเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. .... เพื่อให้ระบบ ปคร. มีการรองรับ
โดยกฎระเบียบท่ีชัดเจนต่อไป  

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกร่างระเบียบฯ ในระหว่างท่ี ปคร. ได้ใช้แนวทาง
ปฏิบัติส าหรับ ปคร. เป็นกรอบในการท างาน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ได้ส ารวจข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินการของระบบ ปคร.  
ท่ีผ่านมา โดยพบว่าในส่วนของรูปแบบโครงสร้างระบบ ปคร. ท่ีแต่ละหน่วยงาน
เสนอ ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 

 เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดรูปแบบโครงสร้างระบบ ปคร. เพื่อใหไ้ด้ข้อสรุป 
ของรูปแบบโครงสร้างระบบ ปคร. ท่ีเหมาะสมและยกร่างระเบียบฯ ต่อไป 

๒๕๕   การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. .... เมื่อวันท่ี  ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕  

 การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี รุ่นท่ี ๒ (๔ สิงหาคม- ๒ กันยายน ๒๕๕ ) จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ( ๙ สิงหาคม ๒๕๕ ) เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ....  

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม  ๒๕ 
ตอนพิเศษ ง วันท่ี  ๒ กันยายน ๒๕๕   

 การประชุมชี้แจงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  

 เอกสารค าชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕  



การพัฒนาระบบการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ๒๑ 
   

ปี การด าเนินการ 
 สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทอดแบบสอบถาม

เพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ ปคร. ไปท่ี ปคร. และผู้ช่วย ปคร. และ
ผู้ใช้บริการ (ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม) 

๒๕๕๒  การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เมื่อวันท่ี 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส  

 การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี รุ่นท่ี ๓ (๒๒ กรกฎาคม–๙ กันยายน ๒๕๕๒) จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส ารวจความคิดเห็นของ ปคร. และผู้ช่วย ปคร. 
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ระหว่างวันท่ี ๓  
กรกฎาคม- ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยทอดแบบสอบถามไปยัง ปคร. และผู้ช่วย 
ปคร. ๔๒ หน่วยงาน 

 การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เมื่อวันท่ี 
๓  สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

 การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งท่ี   กลุ่มส่วนราชการในพระองค์ เมื่อวันท่ี 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ส านักราชเลขาธิการ 

 การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งท่ี ๒ กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงและ 
การต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒  ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ กระทรวงมหาดไทย 

 การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพนัธ์ ครั้งท่ี ๓ กลุ่มหน่วยงานกลาง เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒๕๕๓  การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งท่ี ๔ กลุ่มส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ  
เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ กระทรวงพาณิชย์ 

 การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งท่ี ๕ กลุ่มส่วนราชการด้านสังคม เมื่อวันท่ี  
  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งท่ี ๖ กลุ่มส่วนราชการด้านรัฐสภา เมื่อวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เมื่อวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมคอนราด โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) เป็นประธาน 

 ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทอดแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
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ปี การด าเนินการ 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  ไปยัง ปคร. และ ผู้ช่วย 
ปคร. ของทุกส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และ 
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ ปคร. ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ให้มากท่ีสุด 

๒๕๕๔  การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ ์เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
รอยัล ปริ๊นเซส 

๒๕๕๕  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๕ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้ง ปคร. 
ของ กระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น 
ปคร. คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๕ แจ้งว่า การแต่งตั้งดังกล่าว ไม่ขัดระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕  

 การสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการประสานงานของผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ 
โดยมี ศ. ดร.วิษณุ  เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้บรรยาย 

 เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทอดแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  ไปยัง ปคร. และผู้ช่วย ปคร. 

 การจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ เมื่อวันท่ี  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กระทรวง
ยุติธรรม  

 การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี รุ่นท่ี ๔ (๙ สิงหาคม-๗ กันยายน ๒๕๕๕) จัดโดยสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ 
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ส่วนที่ ๓ 
อ านาจหน้าท่ี และรูปแบบการท างานของระบบผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา๑๗ 

 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของ ปคร. จะเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  ดังนี้ 
 
๓.๑ ประเภทของ ปคร. และการแต่งตั้ง 
 ปคร. มี ๒ ประเภท ได้แก่ 
 
ประเภทของ ปคร. ปคร. ของส่วนราชการ 

ได้แก ่กระทรวง ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และส่วนราชการท่ีอยู่ใน
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี

ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ที่มาและการแต่งตั้ง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
เป็นผูแ้ต่งตั้งจากข้าราชการ
ประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
 ๐ หรือข้าราชการประจ า 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า 

รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้ง
จากข้าราชการการเมืองหรือ
ข้าราชการประจ า 

 
  เมื่อรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
คัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนดเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. แล้ว ให้จัดท าหนังสือแจ้งรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  ส่วนในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ก็ให้จัดท า 
หนังสือแจ้งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเช่นกัน 
ท้ังนี้มีข้อสังเกตว่า ส่วนราชการไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. บ่อยนัก 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ของแต่ละหน่วยงานจะมีการท างานในลักษณะเป็นเครือข่ายการ
ประสานงานในภารกิจของส่วนราชการของตนด้านงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่งจ าเป็น 
ต้องมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
                                                           
 ๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค าชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๕  
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๓.๒ บทบาทหน้าที ่ปคร.  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  
ก าหนดหน้าท่ีของ ปคร. ไว้ ๓ ประการ คือ 
 ( ) การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
 (๒) การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา 
 (๓) การประสานงานอื่น ๆ 
 ๓.๒.๑ การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
  ภารกิจของ ปคร. ในส่วนของการประสานงานด้านคณะรัฐมนตรี จะเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีซึ่งสามารถแสดงได้ตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓.๒.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
   ในขั้นตอนนี้มีประเด็นที่ส าคัญคือ การจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยส่วนราชการท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ

แผนภาพกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
 
 
 

ส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

คกก. กลัน่กรอง 

ส่วน 
ราชการ สลค. 

จัดท าและเสนอเรื่องต่อ ครม. 

ครม 

ขอความเห็น 

นรม. 
ร.นรม. 

สลค. 

เสนอ พิจารณา 

เสนอ คกก.กลั่นกรอง  
พิจารณา 

แจ้งมต ิครม. 

เสนอ ครม. 

เสนอ ครม. 

ให้ความเห็น 

แจ้งมต ิครม. 

๑ ๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๕ 

๖ ๖ 
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คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้
ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน  
   ในการจัดท าเรื่องของหน่วยงานในสังกัด ปคร. จะมีหน้าที่ให้ค าแนะน า
ในการจัดท า และเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด ปคร. จึง
เปรียบเสมือนท่ีปรึกษาของส่วนราชการในสังกัดท่ีจะให้ค าแนะน าเบื้องต้น เพราะ ปคร. เป็น
ศูนย์กลางของการประสานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ  เป็นผู้ท่ี
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี จึงสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องและกระบวนการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตร ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องฯ  
  ๓.๒.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อมีการขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
   เรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีบางเรื่องจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานอื่นด้วย และอาจจะไม่สามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเฉพาะจากหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพียงล าพังได้ ดังนั้น การถามความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ เพราะความเห็นท่ีแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอนั้น จะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 
   ในขั้นตอนนี้ ปคร. ของหน่วยงานที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี
หนังสือขอความเห็น จะมีหน้าท่ีในการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดท าความเห็น
ส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือถามความเห็น ในกรณีท่ีผู้ลงนาม
ในหนังสือไม่ใช่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หน่วยงานจะต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบถึงความเห็นนั้น ๆ 
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี หากจัดท าหนังสือตอบความเห็นไม่ทันตามก าหนดเวลาดังกล่าว
จะต้องน าเรียนให้รัฐมนตรีตอบความเห็นในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีแทน 
  ๓.๒.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อมีการเสนอบันทึกสรุปเรื่องเพื่อนายกรัฐมนตรี 
(หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการ และ
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) สั่งการ 
   เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดท า
บันทึกสรุปเรื่องโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานท่ีจัดท าความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี น ามาประมวลเพื่อจัดท าสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
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หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการ  และสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ีเพื่อสั่งการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีหรือเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  ๓.๒.๑.๔ ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อมีการสั่งการให้น าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสนอคณะกรรมการ 
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
   ในขั้นตอนท่ี ๓ และขั้นตอนท่ี ๔ นี้ ปคร. จะเป็นผู้ประสานงานและ
ติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่เป็นของส่วนราชการตนเพื่อให้ทราบว่าเรื่องเหล่านั้น
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปคร. ก็จะมีบทบาทในการประสานงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
หน่วยงานมาชี้แจงต่อคณะกรรมการ หรือการประสานงานในเร่ืองอื่น ๆ ด้วย 
  ๓.๒.๑.๕ ขั้นตอนที ่๕ เมื่อมกีารสั่งการให้น าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสนอคณะรัฐมนตร ี
   เมื่อมีการสั่งการให้บรรจุเรื่องใดเข้าในระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ก าหนดวันท่ีจะจัดส่งวาระไว้ ๓ ครั้งเป็นอย่างน้อย คือ วันพุธ วันศุกร์ และวันจันทร์ก่อนถึง
วันอังคารซึ่งเป็นวันประชุม ท้ังนี ้ในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะส่งระเบียบวาระท้ังท่ีเป็นเอกสารและ CD ให้แก่รัฐมนตรีแต่ละท่าน โดยในส่วนของ ปคร. 
จะจัดส่งสารบัญระเบียบวาระการประชุมให้แก่ ปคร. ทาง e-mail เพื่อใช้เตรียมการล่วงหน้า
ก่อนท่ี ปคร. จะได้รับ CD 

 
ประเภท ระเบียบวาระปกติ ระเบียบวาระ 

เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
ระเบียบวาระ 
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ 

วันส่งเอกสาร วันพุธ วันศุกร ์ วันจันทร์ 
เอกสารที่จัดส่งให้ - รัฐมนตร ี

 ) เอกสารระเบียบวาระการประชุม 
๒) CD ระเบียบวาระการประชุม 

 - ปคร. 
 ) สารบัญระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะส่งทาง e-mail 
๒) CD ระเบียบวาระการประชุม 
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   เมื่อ ปคร. ได้รับระเบียบวาระประชุมแล้วจะต้องด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ี   ปคร. ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี
จัดเตรียมข้อมูลให้แก่รัฐมนตรีส าหรับใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี และประสานผู้ชี้แจง 

 กรณีท่ี ๒ ปคร. ของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องเสนอความเห็น
ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ีโดยเฉพาะกรณีท่ีมีความเห็นขัดหรือแย้งกับเรื่องท่ีส่วนราชการอื่นเสนอ 
จะต้องประสานให้เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมข้อมูลให้รัฐมนตรีเพื่อใช้ในการน าเสนอความเห็นในท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีด้วย  
   ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ปคร. จะเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานในสังกัดทราบ รวมท้ังประสานงานให้มีผู้ไปชี้แจง
ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย 
  ๓.๒.๑.๖ ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อมีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยงานของรัฐ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง หน่วยงานของรัฐที่เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มติคณะรัฐมนตรีนั้น
พาดพิงถึง 
   ผลท่ีได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ รับไปด า เนินการ หรือถือปฏิบัติ
ต่อไปมติคณะรัฐมนตรีมิได้มีสถานะเป็นกฎหมาย แต่เป็นค าสั่งการในทางบริหาร 
   ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ปคร. มีหน้าท่ี ๓ ประการ ดังนี้ 
   (๑) การประสานแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมีการแจ้งยืนยันมติ
คณะรัฐมนตรีไปยังส่วนราชการ ปคร. จะเป็นผู้ประสานแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน
ภายในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานเจ้าของเร่ืองทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติว่าอย่างไร 
เพื่อส่วนราชการจะได้น ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
   (๒) การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
กรณีท่ีมติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติกลับมาให้คณะรัฐมนตรี
ทราบหรือพิจารณาอีกครั้ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ติดตาม
และรายงาน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหน้าท่ีติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดในมติคณะรัฐมนตรี 
หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด ดังนั้น ปคร. จะเป็นผู้ประสานงานและติดตามผล
การด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามกรอบเวลาข้างต้นด้วย 
   (๓) การรวบรวมมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก ปคร. อยู่ในฐานะเป็น
ศูนย์กลางท่ีดูแลภารกิจเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ ดังนั้นการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรี
ของส่วนราชการเป็นอีกภารกิจท่ี ปคร. ควรจัดท าขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของส่วนราชการ
ภายในสังกัด คือ 
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   การวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
   ปคร. ยังมีหน้าท่ีท่ีส าคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ ประสานงานในการ
วางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากท่ีผ่านมา การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ของส่วนราชการมักไม่มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอเรื่องอะไร ในช่วงเวลาใดต่อ
คณะรัฐมนตรีบ้าง ท้ังท่ีมีเรื่องหลายประเภทท่ีส่วนราชการสามารถก าหนดเวลาการเสนอหรือ
วางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้ เช่น เรื่องท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดระยะเวลาให้เสนอไว้เป็นการแน่นอน โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามฤดูกาล (เช่น ปัญหาสินค้าเกษตร ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ) การไม่มีแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีท าให้หลาย ๆ กรณีปัญหาความเดือดร้อน
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีหรือไม่ทันกับความจ าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้น 
   แนวทางหนึ่งท่ีจะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ คือ การวางแผนการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบล่วงหน้าว่าในระยะเวลา
ต่อไปจะมีเรื่องใดบ้างท่ีจะเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และท่ีส าคัญคือส่วนราชการ 
ท่ีจะต้องเสนอความเห็นก็จะมีเวลาและสามารถเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้ นอกจากนี้ บางเรื่อง
ท่ีเกี่ยวพันกับหลายกระทรวงก็อาจจะสามารถบูรณาการก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีได้  ซึ่งจะ
ท าให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสามารถกระท าโดยมองในภาพรวมได้ด้วย 
 ๓.๒.๒ การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา 
  บทบาทของ ปคร. ในการประสานงานในภารกิจของรัฐสภาเป็นอีกบทบาทท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในกระบวนการนิติบัญญัติให้ส าเร็จ 
โดย ปคร. จะมีหน้าท่ีในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและ
เรื่องอื่น ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจง
ร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเร่ืองอื่นๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 
  ๓.๒.๒.๑ การเสนอร่างกฎหมาย 
   ภายหลังจากท่ีส่วนราชการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าว
จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อน าเสนอรัฐสภาพิจารณา ท้ังนี้ ในแต่ละขั้นตอนท่ีร่างกฎหมายของ
ส่วนราชการอยู่ในกระบวนการดังกล่าว ปคร. ควรประสานงานและติดตามความคืบหน้าเป็น
ระยะเพื่อให้ทราบว่าร่างกฎหมายของหน่วยงานตนอยู่ในขั้นตอนใดโดยปกติคณะรัฐมนตรีจะมี
มติให้ส่งร่างท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากพรรคการเมืองท่ีเป็นรัฐบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
ว่าจะสมควรเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาหรือไม่ อย่างไร รวมท้ังก าหนดแนวทางการพิจารณา
ร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของสภา โดยส่วนใหญ่คณะรัฐมนตรีจะเห็นด้วยตามท่ี ปสส. เสนอ 
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  ๓.๒.๒.๒ ญัตติ มี ๒ ประเภท 
   ( ) ญัตติตามรัฐธรรมนูญหรือท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ 
   (๒) ญัตติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอโดยมีผู้รับรองตามจ านวน
ท่ีข้อบังคับการประชุมก าหนด 
   โดยปกติแล้วญัตติจะต้องเสนอล่วงหน้า เว้นแต่จะเป็นญัตติด่วน 
ปคร. จะต้องติดตามวาระของสภาว่ามีญัตติด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวง/กรมของตนหรือไม่ 
และประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดท่ีเป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการชี้แจงต่อสภา และหากมีญัตติในเรื่องใดท่ีสภามีมติให้ด าเนินการ 
ปคร. จะต้องติดตามและประสานกับหน่วยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อด าเนินการ
ตามมติสภาด้วย 
  ๓.๒.๒.๓ กระทู้ถาม แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ( ) กระทู้ถามสด คือ กระทู้ท่ีแจ้งให้ทราบในช่วงเช้า แต่ถามในช่วงบ่าย
และให้ตอบทันทีโดยมีเวลาเตรียมตัวประมาณ ๓ ชั่วโมง ปคร. จะต้องทราบว่าในการประชุมสภา
แต่ละครั้ง มีกระทู้สดท่ีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของตนจะต้องตอบหรือไม่ 
   (๒) กระทู้ถามทั่วไป คือ กระทู้ท่ีถามล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน 
อาจเป็น ๓-๖ เดือนจึงจะตอบ ซึ่งจะตอบในราชกิจจานุเบกษา โดยกรณีนี้จะมีเวลาเตรียมตัว
ได้ทัน ปคร. จะต้องมีข้อมูลว่า กระทรวงได้รับกระทู้กี่เรื่องตอบไปแล้วเท่าใด มีเรื่องใดบ้างท่ียัง
ไม่ได้ตอบ 
  ๓.๒.๒.๔ รายงานและข้อสังเกตของสภา เป็นขั้นตอนการด าเนินงานของสภา 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการท่ีสภาจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ซึ่งในการพิจารณาอาจมีการขอให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไปชี้แจงในท่ีประชุม และเมื่อศึกษา
และพิจารณาเสร็จแล้วจะเสนอสภาฯ มีมติให้ด าเนินการ ในเรื่องนี้ ปคร. ก็จะต้องติดตามและ
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดท่ีเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อให้ไปชี้แจงต่อท่ีประชุม และเมื่อสภา
มีมติให้ด าเนินการประการใดก็ต้องประสานกับหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการตามมติของสภา
ภายในก าหนดเวลาด้วย 
  การวางแผนการเสนอร่างกฎหมาย 
  นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ปคร. ยังมีหน้าท่ีท่ีส าคัญมากอีกประการ คือ 
ประสานงานในการวางแผนการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งสืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๕ ได้ก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีจะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือกฎหมาย
ท่ีต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาท่ีต้องด าเนินการ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรี
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เห็นชอบแล้วให้มีผลผูกพันส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ดังนั้น 
ส่วนราชการต่าง ๆ จึงมีหน้าท่ีแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบถึงความจ าเป็น 
ท่ีต้องจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และจัดล าดับ
ความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างเหมาะสมและค านึงถึงความพร้อมในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของแต่ละกระทรวง ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา
เช่นกัน 
 ๓.๒.๓ การประสานงานอื่น ๆ 
  หน้าท่ีของ ปคร. ในการประสานงานอื่น ๆ ในข้อนี้ เป็นการเปิดกว้างในกรณีจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ท่ีเปน็ภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ
รัฐมนตรีเห็นว่ามีภารกิจพิเศษที่จะมอบหมายให้ ปคร. ด าเนินการ 
 
๓.๓ ผู้ช่วย ปคร. และกลุ่ม ปคร.  
 ๓.๓.  ผู้ช่วย ปคร. มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน
อันเป็นการสนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ประสานงาน 
 ๓.๓.๒ ผู้ช่วย ปคร. แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทเช่นเดียวกับ ปคร. คือ 
  ๓.๓.๒.๑ ผู้ช่วย ปคร. ของส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
  ๓.๓.๒.๒ ผู้ช่วย ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยแต่ละประเภทมีท่ีมาและการแต่งตั้ง ดังนี้ 
 
ประเภทของ ผู้ช่วย ปคร. ผู้ช่วย ปคร. ของส่วน

ราชการ ได้แก่ กระทรวง 
ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี และส่วน
ราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี 

ผู้ช่วย ปคร. ของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ที่มาและการแต่งตั้ง ปคร. เป็นผูแ้ต่งตั้งจาก
ข้าราชการประจ าผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับ ๙ ลงมา หรือ
ข้าราชการประจ าผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เทียบเท่า 

ปคร. เป็นผูแ้ต่งตั้งจาก
ข้าราชการประจ า 
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   ผู้ช่วย ปคร. จะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการประสานงาน
ในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้แก่ ปคร. เนื่องจาก ปคร. เป็นข้าราชการระดับสูงมีภารกิจ
ประจ าค่อนข้างมาก ดังนั้น ระบบ ปคร. ในอดีตท่ีผ่านมาจึงมีผู้ช่วย ปคร. เป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ท า ให้การประสานภารกิจโดยเฉพาะในส่วนของ
คณะรัฐมนตรีด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยใช้วิธีการประสานงานระหว่างเครือข่ายของระบบ ปคร. 
ในแต่ละหน่วยงาน 
   จากความส าคัญของผู้ช่วย ปคร. ท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕  จึงได้ก าหนดให้
มีผู้ช่วย ปคร. ขึ้นอย่างเป็นทางการ นอกจากนี ้ยังก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีกลุ่ม ปคร. จัด
สถานท่ีปฏิบัติงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ ปคร. มีจุดประสานงานท่ีชัดเจน ประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ว 
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ส่วนที่ ๔ 
ระบบประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของประเทศออสเตรเลีย 

 
 การประสานงานในการบริหารราชการแผ่นดินของออสเตรเลียได้มีการพัฒนาระบบ  
ผู้ประสานงาน (liaison system) อย่างชัดเจนในหลายภารกิจและหลายระดับ ดังนี้ 
 
๔.๑ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Liaison Officer: CLO) 
 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี หรือ CLO เป็นข้าราชการประจ าระดับกลางปฏิบัติงานอยู่ท่ี
กระทรวงมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๔. .  การวางแผนการเสนอเรื่อง (Cabinet Forecast) โดยประสานกับเจ้าหน้าท่ี
ของกรมเจ้าของเรื่อง จัดท าแผนการเสนอเรื่องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์เพื่อส่งให้
ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Department of Prime 
Minister and Cabinet: DPM&C) ผ่านระบบ CABNET 
 ๔. .๒ การจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทุกประเภท ได้แก่ เรื่องแต่งตั้ง (appointment) 
เรื่องที่กระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรี (submission) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงเสนอ
เข้ามาเพิ่มเติม (memorandum) โดยมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของกรมเจ้าของเรื่องใน
การจัดท าเอกสารให้ตรงตามรูปแบบท่ี DPM&C ก าหนด รวมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบและความครบถ้วนของการประสานความเห็นก่อนส่งให้ DPM&C ผ่านระบบ CABNET 
 ๔. .๓ การแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและส่งเอกสารการประชุม เมื่อ DPM&C บรรจุ
เรื่องของกระทรวงลงในวาระการประชุมก็จะแจ้งให้ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องผ่านระบบ 
CABNET โดย CLO จะพิมพ์วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้ผู้ประสานงาน
ของรัฐมนตรี (Department Liaison Officer: DLO) ท่ีประจ าอยู่ท่ีส านักงานรัฐมนตรีเพื่อ
เสนอรัฐมนตรี และเจ้าหน้าท่ีกรมเจ้าของเร่ือง 
 ๔. .๔ การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี (Cabinet Minute) เมื่อ DPM&C แจ้งมติผ่านระบบ 
CABNET CLO จะพิมพ์มติคณะรัฐมนตรีและเวียนเอกสารนั้นให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  จะเห็นว่าผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี CLO ของออสเตรเลียเป็นเจ้าหน้าท่ีระดับกลาง และ
เป็นผู้ท่ีมองภาพกว้างในงานของกระทรวง สามารถทราบว่าเรื่องท่ีจะเสนอเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ๆ 
และมีศักยภาพในการประสานงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง สามารถรักษาความลับได้ดี 
(เพราะเป็นคนเดียวในกระทรวงท่ีสามารถเข้าถึงระบบ CABNET และระบบโทรสารลับใน
ภารกิจคณะรัฐมนตรี) รวมท้ังต้องมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ CABNET เป็นอย่างดี 
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 ๔.๑.๒ ผู้ประสานงานของรัฐมนตรี (Department Liaison Officer: DLO) 
  ผู้ประสานงานของรัฐมนตรี หรือ DLO คือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหน้าห้องรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรี โดยเป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงท่ีมาท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างรัฐมนตรี
กับกระทรวงและกรมต่าง ๆ การประสานงานจาก CLO ท่ีจะมาสู่รัฐมนตรีจะผ่าน DLO ทุกเรื่อง 
หน้าท่ีของ DLO มีดังนี้ 
  ๔. .๒.  การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนท่ี CLO จะเสนอเรื่องไปยัง DPM&C CLO 
จะประสานกับ DLO เพื่อขอค าแนะน าว่าเรื่องท่ีจัดท าเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวคิดของรัฐมนตรีหรือไม่ ท้ังนี้ DLO สามารถเข้าสู่ระบบ CABNET โดยใช้ 
CABNET account ของรัฐมนตรี 
  ๔. .๒.๒ การประสานงานกับท่ีปรึกษารัฐมนตรีในการพิจารณาเรื่องท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ DPM&C ส่งวาระการประชุมและเอกสารผ่าน CABNET ให้ CLO CLO จะ
พิมพ์เอกสารส่งให้ DLO เพื่อส่งให้ท่ีปรึกษารัฐมนตรี ท้ังนี้ DLO มีหน้าท่ีพิจารณาว่าเรื่องนั้น ๆ 
มีประเด็นส าคัญอะไร โดยเน้นประเด็นส าคัญในเอกสารหรืออาจสรุปย่อให้รัฐมนตรี รวมท้ัง
ประสานเจ้าหน้าท่ีของกรมมาสรุปเรื่องให้รัฐมนตรี นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้น ๆ 
เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีท่านใดในกระทรวง เพราะบางกระทวงมีท้ังรัฐมนตรีท่ีอยู่ในคณะรัฐมนตรี 
(senior minister) และรัฐมนตรีท่ีไม่อยู่ในคณะรัฐมนตรี (junior minister) กรณีถ้าเรื่องนั้น
เป็นความรับผิดชอบของ junior minister ก็จะส่งให้ junior minister หากไม่อยู่ ก็จะส่งให้ 
senior minister แทน 
 ๔.๑.๓ ผู้ประสานงานรัฐสภา (Parliamentary Liaison Officer: PLO) 
  ผู้ประสานงานรัฐสภา หรือ PLO เป็นข้าราชการประจ าท าหน้าท่ีประสานกับรัฐสภา
เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ท่ีกระทรวงเกี่ยวข้อง เช่น การตอบกระทู้ การอภิปราย PLO มีท้ังในระดับ
กระทรวงและ DPM&C แต่ PLO ระดับกระทรวงจะไม่มีภารกิจมากเท่า PLO ของ PM&C 
ท้ังนี้ เพราะ PLO ของ DPM&C จะมีหน้าท่ีประสานการจัดวาระการประชุมสภาท้ัง ๒ สภา ซึ่ง
บางครั้งต้องสามารถต่อรองกับฝ่ายค้านในการจัดล าดับเรื่องในวาระการประชุม รวมทั้งต้อง
ติดตามการประชุมสภาอย่างใกล้ชิดโดย PLO ของ DPM&C จะมี ๒ คนส าหรับการประสานงาน
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรอย่างละ   คน 
 ๔.๑.๔ ผู้ประสานงานด้านกฎหมาย (Legislation Liaison Officer: LLO) 
  ผู้ประสานงานด้านกฎหมาย หรือ LLO เป็นข้าราชการประจ าท าหน้าท่ีประสานงาน
เกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวง โดยติดตามกระบวนการตรากฎหมายให้ผ่านการพิจารณา  
จนแล้วเสร็จ ในกรณีเป็นกระทรวงเล็กท่ีไม่มีภารกิจมาก LLO อาจเป็นคนเดียวกับ PLO 
 


