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  ความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี 
ในการประสานงานของ 
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

 
 ทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทานคณะผูประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือ ปคร. ที่เคารพรักทุกทาน  

 งานวันนี้เปนงานที่ไดรับเชิญใหมาพูดโดยที่แทบที่จะ 
ไมมีความรูเรื่อง ปคร. มากอนเลย แตผมมีความตั้งใจจะมาพูดคุย
กับทานทั้งหลาย  
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 ในประการแรกผมไดทราบมากอนวา ทานทั้งหลายเปน
ผูประสานงานฯ ที่ไดทํางานตอเนื่องมา 3-4 ปแลว อาจจะมี
บ า ง ส ว น ซึ่ ง เ ป น ค น ใ ห ม ที่ เ พิ่ ง ไ ด รั บ แ ต ง ตั้ ง โ ด ย ท า น 
รองนายกรัฐมนตรี และโดยทานรัฐมนตรีชุดใหม จึงมีความจําเปน
ที่จะตองมาพูดคุยซักซอมทําความเขาใจกัน ผมคิดวาคนที่ไดรับ
แตงตั้งใหม ๆ ก็คงเหมือนผมที่ไมทราบ ไมมีความรูมากอนวา 
ปคร. จริง ๆ จะตองมีบทบาทจะตองมีหนาที่อะไร ทําอะไรไดบาง 
ประเด็นสําคัญก็คือคงมีหลายคนที่สงสัยวากลไกนี้จะไดผลหรือไม 
จะเปนประโยชนหรือไม ผมเชื่อวาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พยายามที่จะผลักดันใหมีระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาขึ้นนี้ ตองมีความคาดหวังอยูวา ปคร. จะชวยเติมเต็มส่ิงที่
ยังไมสมบูรณในการทํางานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ราชการมากขึ้น ผมตองเรียนวา ในชีวิตที่เปนนักการเมืองมา 30 ป 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาบาง เปนรัฐมนตรีอยูใน
ฝายรัฐบาลบาง ผมไดรับการปลูกฝงใหรูจักที่จะเคารพในความ
เปนมืออาชีพของฝายตาง ๆ ผมเคยเปนรัฐมนตรีที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เคยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
ผมไมเคยมีปญหาในการทํางานรวมกับขาราชการ เพราะวาผม
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สามารถที่จะซักซอมทําความเขาใจกับขาราชการในกระทรวง
เหลานั้นได วาเราตางเปนมืออาชีพแตวาคนละดาน ทานเปน
ขาราชการ ทานตองเปนขาราชการที่ ดี ขาราชการที่มี
คุณภาพทําหนาที่ของทาน ผมเปนนักการเมือง ผมก็ทํา
หนาที่ของผมในฐานะนักการเมืองมืออาชีพ นักการเมือง
อาจจะไป ๆ มา ๆ แตขาราชการตองเปนหลักใหแก
บานเมือง นี่เปนจุดยืนของผม แลวผมก็สามารถที่จะรวมงาน
กับขาราชการเหลานั้นไดดวยดีตลอด แตวามาบัดนี้การเมือง
เปลี่ยนไป ระยะหลัง ๆ นี้บรรยากาศในการเมืองเปลี่ยนไปมาก 
และสงผลทําใหบรรยากาศในการปฏิบัติราชการพลอยเปลี่ยนไป
ดวย ขาราชการจํานวนหนึ่งยึดติดกับตัวคนมากไป ไมไดยึดติดกับ
ภาระหนาที่ ไมไดคิดวาตัวเองเปนขาราชการของพระเจาแผนดิน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  หรือเปนขาราชการของ
ประชาชน ในระยะหลังหลายคนมักทําตัวเปนขาราชการของ
นักการเมือง ของพรรคการเมือง เลยสูญเสียความเปนมืออาชีพ 
สูญเสียความเปนตัวของตัวเองไป แลวก็เลยทําใหประสิทธิภาพ
ของขาราชการลดลง  ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดความเสียหายแก
ประเทศชาติและประชาชน  
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 ผมอยากจะเรียนวาผมไมทราบวา รัฐบาลของทาน
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ฯ จะอยูไดนานเทาไร แตในฐานะเปน
ผูจัดการรัฐบาลผมขอเรียนกับทานวาผมตั้งใจจะอยูใหครบ 3 ป  
ไมวาจะตองทํางานหนักขนาดไหนผมถือวาตองทํา เพราะเปน
ภาระเปนหนาที่ตองทําเพื่อกอบกูบานเมืองของเราใหพนวิกฤต 
ใหได  ไมไดทําเพราะมี เหตุผลอื่น  แตทําเพื่อแผนดินจริง  ๆ  
ผมขอเรียนกับทานทั้งหลาย  ทานจะเชื่อผมหรือไมอยางไร 
ผมไมทราบ  แตผมขอเรียนใหทานทราบความตั้งใจจริงวา  
ถารัฐบาลชุดนี้กอบกูประเทศใหพนวิกฤตไมได ลูกหลาน
ทาน ลูกหลานผมจะมีปญหามากในการที่จะมีชีวิตอยูใน
แผนดินนี้ ถาเกิดความพลาดพลั้งเพราะรัฐบาลนี้ไมสามารถ
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ทํางานไดตามเปาหมาย ประเทศไทยจะมีความวุนวาย
มากมายเกินกวาที่ใครจะคาดคิดได ผมอยูในการเมืองมา  
30 ป ถาเปนการอานหนังสือก็เรียกวาผมอานมาติดตอมา 30 ป 
ผมเห็นชัดวา ส่ิงเหลานี้เปนภาระหนาที่ของพวกเราที่ตองรวมมือ
กันแกปญหา 

 ยอนกลับมาถึงเรื่องของ ปคร. ในสถานการณเชนนี้  
ผูที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานของคณะรัฐมนตรีและประสานงาน
กับรัฐสภาซึ่งไดแกทานทั้งหลายนี้ ขอใหตระหนักวาทานมีบทบาท
สําคัญ ถาทานทํางานอยางทุมเทดวยความเปนมืออาชีพ ทานจะ
ชวยใหการแกปญหาของประเทศนี้เปนไปดวยความราบรื่น และ
สามารถบรรลุผลสําเร็จดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 ถาถามวา ความคาดหวังของคณะรัฐมนตรีในสวนที่
เกี่ยวของกับการประสานงานของผูประสานงานฯ นี้เปนอยางไร 
ในขณะที่ผมยังไมไดพูดคุยสอบถามกับรัฐมนตรีทานอื่น วันนี้ผม
จึงจะขอตอบโดยเอาตัวเองเปนที่ตั้ง ความทุกขของผมในการ
ปฏิบัติหนาที่ก็คือเวลาที่มีจํากัด และรัฐบาลมีภาระที่จะตอง
แกไขปญหาเฉพาะหนามากมาย ผมหวังพ่ึงขาราชการ
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ประจําที่เปนมืออาชีพในการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ 
ผมหวั งว าขอมูลทั้ งหลายที่ เต รียมใหผมจะสมบูรณ 
ผมสามารถเชื่อถือได ผมใชอางอิงได หลายเรื่องหลายครั้งที่
ผมไมมีเวลาไดมีโอกาสเตรียมตัวมากอน เพราะกวาเอกสารที่
จําเปนตองใชมาถึงผมก็ตอนที่ผมจะตองขึ้นไปแถลงชี้แจงในสภา
แลว จะเปนการตอบชี้แจงกระทูหรือช้ีแจงญัตติหรือเปนขอมูล
สําหรับการอภิปรายก็ตาม ปรากฏวาหลายครั้งอานไปไดหนาสอง
หนา ไมกลาอานตอตามเอกสารนั้นแลว เพราะเห็นแลววาผิด  
เห็นแลววาบกพรอง  เห็นแลววาไมครบถวนสมบูรณตามที่
คาดหวังไว  
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 เรื่องเหลานี้คือความคาดหวัง ผมหวังวาเอกสารขอมูล
ตองครบ ตองสมบูรณ ทานทั้งหลายปฏิบัติราชการกันมานานแลว 
แตละคนอาจจะ 20-30 ป เปนมืออาชีพ ทานตองเห็นวาเอกสารที่
เตรียมใหรัฐมนตรี ที่เตรียมใหนายกรัฐมนตรีมีความสมบูรณ
เพียบพรอมทุกแงทุกมุมหรือไม มีความถูกตองแมนยําหรือไม  
ผมขอยกตัวอยางใหทานฟงสักเรื่อง เมื่อไมกี่วันมานี้ ผมตองตอบ
กระทูในสภา เนื้อหาในกระทูเปนเรื่องของคน 2 ฝายที่ขัดแยงกันที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีฝายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต อีกฝายหนึ่งก็
กลายเปนจําเลย คนที่รางคําตอบใหผมตอบกระทูนี้ เขาสลับฝาย
กัน ผมอานแลวไมทราบวาตกลงใครเปนผูรายใครเปนพระเอก 
แลวผมจะตอบไดอยางไร โชคดีที่ผมพอทราบบาง จําไดและ
เอะใจขึ้นมาจึงไมตอบ เห็นชัดวาคนยกรางคําตอบกระทูสลับขาง
กัน เอาโจทกเปนจําเลย เอาจําเลยเปนโจทก นั่นก็เปนปญหา 
เวลาจะไปตอบกระทูทุกครั้งผมจึงรูสึกเหนื่อยมาก เพราะวาตอง
เอากระทูมาอาน แลวก็มาแยกประเด็นเองวาเขาถามอะไร แลวมี
คําตอบที่ควรจะตอบใหครบถวนสมบูรณในแงไหนมุมใดบาง แลว
ก็จะตองขอติดตอกับเจาหนาที่เพื่อใหคนเรื่องคนขอมูลเพิ่มเติม 
อยางเชนเรื่องชาวโรฮิงญาที่ยังไมตอบกระทูเลยแตผมอานเปน 10 
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รอบแลว รางคําตอบที่เขายกรางใหผมไมกลาตอบ เพราะผมรูวา
ตอบแลวขอมูลไมครบถวนสมบูรณ ผมตองเสาะหาขอมูลเพิ่มจาก
สภาความมั่นคงแหงชาติ จากฝายทหาร จากฝายตํารวจตรวจคน
เขาเมืองวามีอะไรอีกบางที่เปนขอเท็จจริงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
เปนอยางที่ส่ือตางประเทศวิพากษวิจารณหรือไม ถาไมใช วันนั้น
เกิดอะไรขึ้น การตอบกระทูจะตอบใหถูกตองสมบูรณไดตองได
ขอมูลเพียบพรอมอยางนี้ จึงจะมีความมั่นใจ แลวก็จะตองหาให
ไดตอไปวาแลวกรณีอยางนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นเขาปฏิบัติ
อยางไร คือตองใหไดครบถวนอยางนั้น เราจึงจะมีความมั่นใจที่จะ
ลุกขึ้นพูดจาชี้แจงตอสภาได เพราะสิ่งที่ช้ีแจงตอรัฐสภาในฐานะ
เปนรองนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการบันทึกไวในเอกสารของสภา 
ช่ัวลูกช่ัวหลาน ถาเราพูดผิดไมใชเราโงคนเดียว  

 เพราะฉะนั้น ถาถามความคาดหวังของผม คนที่เปน 
ผูที่เตรียมขอมูลเอกสารใหตองสมมติตัวเองวาเปนผม แลวก็
คาดการณไดวาถาเปนผมแลวผมตองการคําตอบอะไรบาง 
คําอธิบายอยางไรบาง ในแงมุมใดบาง จึงจะทําใหสมบูรณได  
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ที่กลาวมาขางตนเปนตัวอยางเฉพาะกรณีของการ
ทํางานในสภาซึ่งสําคัญ แตบทบาทหนาที่ของทานทั้งหลายสําคัญ
กวานั้น บทบาทหนาที่ของทานทั้งหลายคือผูที่จะชวยไป
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยราชการตาง ๆ ใหไดเร่ืองราว
ที่ถูกตอง ที่เปนจริง ที่แมนยําแลวนําเสนอนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหลาย เพ่ือเปนหลักฐาน
เปนขอมูลพ้ืนฐานที่จะใชในการวินิจฉัย ตัดสินใจได ผมเห็น
หลายครั้งวา เรื่องที่เขาสูที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีไมสมบูรณ 
รัฐมนตรีหลายคนไดขอมูลผิด สมมติฐานที่เขาตั้งไวไปคนละทาง 
อยางนี้ทําใหการประชุมในคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นแทนที่จะจบ
ไดภายในเวลา 20 นาที บางเรื่องกลายเปนชั่วโมงครึ่ง อยางนี้ไม
เรียกวารวดเร็ว ที่นากลัวก็คือวา บางทีตัดสินใจผิด ทานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอยูมาหลายรัฐบาลแลว เห็นมาหมดแลว ตองรูวา
มติคณะรัฐมนตรี ผิดหลายครั้ ง  ที่ ผิดเพราะวาตัดสินใจบน 
พ้ืนฐานขอมูลที่ผิดพลาด นี่คือความคาดหวังที่ผมคาดหวังจาก 
ปคร. ทานทั้งหลายจะตองชวยปองกันตั้งแตตนวาขอมูลที่
จะเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น ตองแมนยํา ตอง
ถูกตอง ตรงที่สุด ชัดที่สุด โดยทานไมตองไปสนใจวา คนอาน
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คนรูขอมูลนี้แลวจะมีความรูสึกอยางไร จะคิดอยางไร นั่นไมใช
เรื่องของทาน แตภาระของทานคือทานตองทําหนาที่เปนมืออาชีพ
ของทาน วิเคราะหตัวเลข วิเคราะหขอมูล วิเคราะหสถานการณ
จริงใหกอน เขาจะตัดสินใจผิดถูกเรื่องของเขา แตทานทั้งหลายที่
เปนมืออาชีพอยูทานตองยืนยันในความแมนยําของเนื้อหาสาระ
ของเรื่องราวที่จะนําเขาไปสูการวินิจฉัยสั่งการหรือการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ผมคิดวาตรงนี้คือหัวใจสําคัญ ทานทั้งหลายมี
โอกาสดีที่จะทําหนาที่นี้ใหสมบูรณได อยางผมหรือทานอื่นที่เปน
นักการเมืองเขามาชวยงานรัฐบาลอาจจะไมรูจักกัน หรือไมรูจัก
ทานทั้งหลายมากอน แตทานอยูในแวดวงเดียวกันทานรู ทานรูวา
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ขอมูลถามาจากทานนี้ จากหนวยงานนี้จะมีความแนนอนเชื่อถือ
ได เรื่องนี้ตองไปถามคนนี้ถามคนอื่นอาจจะไมแมน ทานรูกันหมด
เพราะทานอยูในราชการมาตลอด ใครมีฝมือมากนอยเพียงใด
ทานเขาใจกันหมด ทานพบกันมาหลายเวทีแลว ทานเคยพบปะ
สังสรรคกันมาหลายหนแลว เพราะฉะนั้น ส่ิงเหลานั้นชวยได แต
สําหรับผูที่มาพรอมกับตําแหนงทางการเมือง  หรือมาจาก
นักการเมืองนั้นไม รู เหนือรูใต บางทีเลือกฟงผิดคนก็อาจจะ
เสียหายมากขึ้นไปอีก ยิ่งถาไปฟงคนที่มีอคติ มีความรูสึกสวนตัว
ใสเขาไปในขอมูลในเนื้อหาดวย ยิ่งจะทําใหเสียหายใหญโต  

ผมอยากเรียนใหทราบวา ไมวาในขณะนั้นที่ สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคิดที่จะตั้งระบบ ปคร. ขึ้นมา เขาจะมี
ความคาดหวังมากมายอยางที่ผมพูดหรือไมก็ตาม แตวาเมื่อ
มาถึงวันนี้ ถาทานตั้งหัวขอถามผมวา คณะรัฐมนตรีมีคาดหวัง
อยางไร ผมตอบไดวา ผมคาดหวังวา ทาน ปคร. ทั้งหลายจะชวย
ใหการทํางานของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความรวดเร็ว ราบร่ืน 
ถูกตอง แมนยํา นั่นคือความคาดหวัง นอกจากนี้ ผมยังคาดหวัง
ที่จะเห็นวาทานทั้งหลายสามารถเปนตัวแทนของขาราชการ 
ที่พิสูจนใหเห็นความเปนมืออาชีพของขาราชการจริง ๆ ทานอยูใน
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ราชการมานานทานตองทําใจใหยอมรับวาบานเมืองของเราตองมี
พวกทานกับพวกผมที่จะตองอยูดวยกัน ไมวาจะรักชอบกันหรือไม
อย า ง ไ รก็ ตาม  ก็ต อ ง เปนอย า งนี้  เป นอย า งอื่ น ไปไม ได 
เพราะฉะนั้น เราตองหาหนทางที่จะอยูรวมกันและทํางานรวมกัน
ใหมีประสิทธิภาพใหได ผมเขาใจทานซึ่งเปนขาราชการประจํา 
บางทีทานเห็นผูที่มาจากการเมืองทําหลายอยางที่ทานทําไมได 
ผมเคยชวนขาราชการหลายคนสมัครเปนผูแทนราษฎรกับผม  
ผมพาไปเดินพบปะประชาชนไดอาทิตยเดียวบอกวาไมไหวแลว 
ไหวไมไหวเพราะตองเดินไหวไปหมด เด็กเล็ก คนหนุมคนสาว 
ความที่เคยเปนขาราชการชั้นผูใหญมามีแตคนไหว ผมยกตัวอยาง
เรื่องนี้มาก็เฉพาะที่ทานพอรับได ที่ เขาทําแลวทานรับไมได
มากกวานี้ ไมตองยก อยางนี้เปนตน ผมเขาใจ แตในขณะเดียวกัน 
มี เพื่อนนักการเมืองของผมที่ เห็นขาราชการบางประเภท  
บางลักษณะซึ่งไดสละความเปนตัวตนของขาราชการที่ดีหมด  
ผมเคยเห็นขาราชการคุกเขากราบนักการเมือง ผมอนาถใจ
อยากจะรองไห เสียใจ ไมอยากเห็นอยางนั้นในชีวิต เราตองอยู
ดวยความเคารพซึ่งกันและกันในวิชาชีพของแตละฝาย 
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แลวก็ตองทํางานกันดวยอุดมการณ อยางนี้บานเมืองเราจึง
จะไปรอด 

เพราะฉะนั้น ผมถือโอกาสนี้เรียนกับทานทั้งหลายวา 
ผมเชื่อวาคนในคณะรัฐมนตรีชุดนี้จํานวนหนึ่งคงคิดไมแตกตาง
กับผมมากนัก ผมขอเรียนยืนยันวา ทานนายกรัฐมนตรี แมวาถา
เทียบกับทานทั้งหลายแลวมีอายุออนเยาวกวามาก กับผมเทียบ
ไมไดเลย ทานที่อยูที่นี่ตองเรียกผมพี่ทุกคน แตผมไดสังเกตดู
บรรดาคนที่เปนนักการเมืองมา ผมเปนกลุมคนชุดแรก ๆ ที่เห็นวา 
คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ จะเปนผูนําที่ดีของประเทศนี้ได ผมศึกษา
ทานมาตั้งแตทานอายุสิบกวาป ที่ทานเดินมาที่พรรคประชาธิปตย
พรอมกับคุณพอคุณแมซ่ึงเปนแพทยทั้งคู แลวมาบอกกับพวกผม
ซ่ึงขณะนั้นอยูในสภามาหลายสมัยแลว วาวันหนึ่งเมื่อเรียนจบ
แลวทานจะมาอยูดวยที่พรรคประชาธิปตยเพราะอยากเปน
นักการเมือง ผมคิดวาอันนี้นาสนใจ จึงไดติดตามและศึกษามา
ตลอด ผมไดเห็นวาทานมีความพรอมที่จะเปนผูนําของประเทศได 
ถาเราใหโอกาส เพราะฉะนั้น พวกผมก็เปนกลุมที่เขามาชวย
สนับสนุนตั้งแตแรก  ตั้งแตในพรรคประชาธิปตย  สนับสนุน
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จนกระทั่งทานไดมาเปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย และมาจนถึง
ทุกวันนี้ที่ไดมาเปนหัวหนาคณะรัฐบาล ที่ผมยืนยันเชนนี้เพราะวา 

 ประการที่  1  ทานนายกฯ  อภิ สิทธิ์ ฯ  เปนคนที่ มี
อุดมการณ  มี จิตใจดี  คิดทําเพื่อบานเมือง  ไมใชคนที่ เปน 
นักไตบันไดสังคม ยกสถานภาพตัวเองขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะมีความ
ทะเยอทะยานสวนตัวอีกแบบหนึ่ง แตทานคิดแบบนักการเมือง
อาชีพ อยากจะทํางานใหแกประเทศชาติบานเมือง อยากเห็น
ความกาวหนาของบานเมือง ที่สําคัญก็คือทานมีอุดมการณเรื่องนี้
เปนเรื่องใหญ มีนักการเมืองมากมายที่ไมมีอุดมการณ แลวสราง
ปญหาแกสังคมและบานเมือง 

 ประการที่ 2 ทานนายกฯ อภิสิทธิ์ฯ เตรียมตัวมาดี มี
ความรูความสามารถ มีประสบการณที่ฝกฝนมาตลอด เหมาะที่
จะใชกับยุคสมัยนี้ ทานเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford 
University) เรียนหลักสูตรพิเศษที่เรียกวา Philosophy Politics 
and Economics (PPE) เรียนปรัชญา เรียนรัฐศาสตร เรียน
เศรษฐศาสตร ตอนนี้ไดใชความรูเหลานี้ครบ พูดได อธิบายได  
ถาไมมีพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรมาเลยวันนี้ผมคิดวา เวลาจะ
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ตอบคําถามสื่อมวลชนตางประเทศ พูดกับนักธุรกิจตางประเทศ 
พูดกับทูตานุทูตทั้งหลายจะยาก พูดกับคนไทยคงไมเปนไร เพราะ
อยางไรเราก็ตอบไปได แตหากเปนตางชาติเขาเชื่อยาก ทานจะ
สังเกตเห็นไดวา การที่ เรียนทางรัฐศาสตร เรียนปรัชญามา  
การพูดจามีเหตุมีผล ทําใหเราเห็นความคลองจองของเนื้อหา
สาระที่สําคัญ 

 ประการที่ 3 ที่สําคัญกวานั้นคือ ทานไมเคยมีประวัติ
ดางพรอย ผมอยูในการเมืองมา 30 ป ผมเห็นวา เราตองชวยกัน
สรางคนอยางนี้ นักการเมืองรุนกอน ๆ แมมาจนถึงรุนพวกผม
บอบชํ้ามามาก ตลอดเวลาของการตอสูทางการเมืองมีทั้งแผลเปน 
แผลใหม แผลเกา มากมาย เมื่อถึงเวลาที่จะสนับสนุนขึ้นมา 
ใหทําหนาที่ เปนผูนําก็ถูกลดทอนไปดวยริ้วรอยของการตอสู 
เพราะฉะนั้น เราตองหาทางสรางนักการเมืองรุนใหม ๆ ที่มี 
ความพรอม ไมเคยมีบาดแผล  และไมเคยมีจุดออนที่จะให 
ถูกครหา และพวกเราก็ชวยทํางานให ความคิดอยางนี้มีในบรรดา
นักการเมืองที่อยูในพรรคประชาธิปตยอยางพวกผม  
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 ที่ กล าวมาคือ เหตุผลที่ เ ราสนับสนุนคุณอภิ สิทธิ์   
เวชชาชีวะ มาตั้งแตตน และผมเรียนยืนยันกับทานทั้งหลายวา  
มาจนถึงวันนี้ผมยังมีความมั่นใจวา ทานนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ฯ 
จะเปนผูนําของพวกเราที่จะนําพาประเทศไทยผานพนวิกฤตคราว
นี้ไปได ที่ พูดอยางนี้ เพื่อใหทานทั้งหลายไดจับตาแลวก็ไดมี
ความรู สึกวา  ทานได เลือกที่จะมาทํางานกับคนที่นาจะมี 
ความเหมาะสมกับยุคสมัยกับสถานการณ เพราะเรื่องนี้จําเปน
และสําคัญเหมือนกัน คนเราถาตองไปทํางานกับคนที่เราไมมี
ศรัทธา ไมมีความเชื่อถือ การทุมเทใหแกการทํางานก็ยาก หนักใจ 
ฝนใจ ทําไมเต็มรอยหรือไมเต็มที่ ผมขอใหทานไดลองนําสิ่งที่ผม
เรียนใหทราบนี้ไปพินิจพิจารณา จะทําใหทานคอย ๆ เต็มรอยขึ้น
ในการจะทุ ม เททํ างานใหแก รัฐบาลนี้  ในฐานะที่ จะ เปน 
ผูประสานงานใหกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

 ผมอยากจะใหทานทั้งหลายไดศึกษานโยบายของ
รัฐบาลที่ทานนายกฯ อภิสิทธิ์ฯ ไดแถลงตอรัฐสภา อยากให 
ทานทั้งหลายไดศึกษามาตรการ 9 ขอ ที่ทานนายกรัฐมนตรีมอบ
ใหแกคณะรัฐมนตรีใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติ และถาเมื่อใดที่ทาน
เห็นวา รัฐบาลเดินหลุดออกจากกรอบนั้น ทานมีสิทธิ์ใหความเห็น
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ทักทวงได หากทักทวงกับคนอื่นไมไดขอใหทานบอกผม ผมยินดี 
ที่จะไดรับฟงและผมรูวา ถาทานมองดวยสายตาจากมุมมองของ
ทาน ถาทานเห็นวาคนในรัฐบาลหรือคณะรัฐบาลหลุดแนวไปแลว 
ผมใหความเคารพ ผมใหความเชื่อถือทาน และผมถือวาทานไมใช
เจาของประเทศธรรมดา  แตเปนเจาของประเทศที่มีความรู 
มีความเขาใจแลวก็สามารถมองเหตุการณ มองปญหาไดทะลุได
ลึกซ้ึง ทานทั้งหลายเปนคนที่ผมใหความเชื่อถือ วันนี้ผมขอเรียน
ทานเชนนี้ วันขางหนา ผมอาจจะมีเรื่องที่จะตองรบกวนพึ่งพา
ทาน และก็หวังที่ไดรับคําแนะนํา ขอเสนอหรือความเห็นที่แมนยํา 
ที่ถูกตอง ที่เปนจริง ในมุมมองของทาน 

  ผมขอสรุปกับทานทั้งหลายวา ผมเชื่อวา ถาเราได
พัฒนาไปดวยกัน ระบบ วิธีการ ในการที่จะรวมกันทํางาน ปคร.  
ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเพียรพยายามผลักดันมาก็จะ
เปนกลุมคนหรือกลไกที่มีคุณคามีความหมายสําหรับการพัฒนา
และการแกไขวิกฤตการณของประเทศ และผมมั่นใจเหลือเกินวา
ทานทั้งหลายจะเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งตอรัฐบาลและตอ
ประชาชน ผมขอตั้งความหวังไวเชนนี้ และผมขออนุญาตติดตาม 
ตรวจสอบ  ดูวาเปนไปอยางนั้นจริงหรือไม  เหมือนกับที่ผม
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เ รี ย ก ร อ ง ให ท า นทั้ ง หลายคอยติ ดตามตร วจสอบท าน
นายกรัฐมนตรี ตัวผม และคณะรัฐมนตรีของผม ขอใหเราได
ทํางานรวมกันในลักษณะของคนที่เคารพในความเปนมืออาชีพ
ของกันและกัน ผมเชื่อวาวันหนึ่งเราจะไดมานั่งประชุมกันอยางนี้ 
แลวนําประสบการณความหลัง 2-3 ปที่เราทํางานรวมกันมา 
มาพูดคุยกันใหม คิดวาจะทําใหบรรยากาศสนุกสนานกวานี้  
แลวก็จะเปนประโยชนสําหรับคนรุนตอไปที่จะมาทํางานตอจาก
เราดวย 

ผมขอขอบคุณทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในความ
ตั้งใจของทาน ขอขอบคุณทานทั้งหลายซึ่งผมรูจักเคารพนับถือ
เปนเพื่อนฝูงกันบาง เคยทํางานดวยกันบาง ขอใหทานทั้งหลายได
ตระหนักวา ผมคาดหวังจริง ๆ และอยากเห็นความสําเร็จของ 
ทานทั้งหลาย และนอกจากจะไดนําไปใชประโยชนในสมัยนี้แลว
จะเปนประโยชนในการพัฒนาการทํางานของขาราชการและ
นักการเมืองในวันขางหนาดวย ขอขอบคุณ ขอใหทุกทานทํางาน
ไดสําเร็จอยางที่ตั้งใจกันไวทุกประการ 
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  การแลกเปลีย่นประสบการณ
เกี่ยวกับการปฏิบัตหินาที่ผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 

  

 
 
 

 
 

 
 

นางกานดา  วัชราภัย 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ปคร. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
 สวัสดีทานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร . )  ทุกทาน  ขอใหการพูดของดิ ฉันในวันนี้ เปนการคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณและความเห็นกัน ซ่ึงไมอยากใหเปน
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ทางการ ฉะนั้น หากทานจะเพิ่มเติมหรือเสริมเรื่องใดก็สามารถ
เพิ่มเติมได 

 ดิฉันไดถามทานผูจัดวาทําไมจึงเลือกดิฉัน คําตอบ 
ที่ไดรับเขาใจวา เปนเพราะดิฉันเปน ปคร. มานานที่สุด เพราะ
เปนมา 3 ปเศษแลว หากจะถามวาประสบการณที่ไดคืออะไรบาง 
อยากจะเลาใหฟงในเรื่องของการเปน  ปคร .  วา  กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดไวอยางไร และ
ทําไมจึงจัดอยางนั้น  

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 กําหนดวา ผูที่จะดํารง
ตําแหนง ปคร. ของสวนราชการ รัฐมนตรีตนสังกัดจะตองแตงตั้ง
จากขาราชการประจําผูดํารงตําแหนงระดับ 10 หรือขาราชการ
ประจําผูที่ดํารงตําแหนงเทียบเทา ในสวนของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยเองไดแตงตั้งผูดํารงตําแหนง 
ปคร. ขึ้น โดยดิฉันไดรับการแตงตั้งและดํารงตําแหนงนี้มาตลอด
และเปนคนเดียวที่ อยู นาน  รองปลัดกระทรวงทานอื่ น  ๆ  
ก็จะมีที่เกษียณไป ดิฉันอยูนานก็รับหนาที่นี้มาตลอด ระบบงาน 
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ปคร. ของกระทรวงในบางกระทรวงจะตั้งอยูภายใตสํานักงาน
รัฐมนตรี และบางกระทรวงจะอยูภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง 
ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งคิดวาเปนเรื่องของการพิจารณาของแตละ
กระทรวงวาอยูที่ใดจึงจะทําใหการทํางานคลองตัวมากที่สุด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเห็นวา  
ถาใหระบบ ปคร. อยูภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงก็สามารถ 
ทําใหรองปลัดกระทรวงที่กํากับดูแลการบริหารงานของกระทรวง
สามารถที่จะเปนหนวยงานกลางในการประสานงานในระดับ
กระทรวงไดราบรื่น และสะดวกกวาที่จะตั้งไวที่สํานักงานรัฐมนตรี
ของกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเปนกระทรวงเล็ก และก็รัฐมนตรีเปลี่ยนบอย  

 ในสวนของการแตงตั้งผูชวย ปคร. ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแตงตั้ งมาจาก
หนวยงานหลัก 3 หนวยงานดวยกัน คือ  

 1. สํานักงานรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่เปนผูชวย ปคร. 
ประสานกับรัฐมนตรี และประสานงานในภารกิจดานการเมือง 
ตาง ๆ 
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 2. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อทําหนาที่
เรื่องของการประสานงาน การใหคําแนะนําการจัดทําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี การจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีการแจงวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานในสังกัดทราบ และการติดตามผล
การดํ า เนิ น งานของส วนราชการ ให เป น ไปตามมติ ของ
คณะรัฐมนตรี  รวมทั้ งประสานงานกับ รัฐมนตรี เพื่ อ ช้ีแจง 
รางกฎหมาย ญัตติ กระทูถาม และเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย ซ่ึงสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรถือเปนตัวจักรสําคัญที่ชวยทํางาน 
ในระบบ ปคร. 

 3.  กองนิติการ เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ เนื่องจากเรื่อง
ทั้งหลายทั้งปวงจะตองมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเขามา
เกี่ยวของดวย ซ่ึงกองนิติการจะเปนมือกฎหมายให  
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 นอกจากนั้นไดแตงตั้งระดับรองอธิบดีจากทุกกรมที่อยู
ในกระทรวง เพื่อใหทําหนาที่ประสานในเรื่องที่เกี่ยวกับแตละกรม 
โดยรองอธิบดีที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวย ปคร. จะตองเปนผูที่มา
รับการประสานจาก ปคร. ของกระทรวงเพื่อที่จะทําใหเครือขาย
ตาง ๆ รวมทั้งประเด็น/มุมมองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแตละเรื่องมี
ความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น  

 ในการดําเนินการทั้งหมดจะอาศัยกฎหมายสําคัญ  
2 เรื่องเปนเครื่องมือ คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551 จากประสบการณคิดวาปจจัยที่จะทําใหงาน ปคร. 
ประสบความสําเร็จและเปนไปตามความคาดหวังของทาน 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ที่กลาวถึง คือ ปคร. 
ตองวางเครือขาย/ระบบ เพื่อใหผลการประสานงานสามารถตอบ
กลับมาไดถูกตอง ทันการณ ทําให ปคร. มีเวลาที่จะอานเรื่องตาง ๆ 
ไดกอนที่จะลงนาม และเรื่องที่สงออกไปไมมีปญหา หลายครั้งมี
เรื่องเสนอใหลงนามชวง 6 โมงเย็น บอกวาตองรีบลงนามเพื่อ
สงออกมิฉะนั้นจะไมทัน แตดิฉันไมเคยเซ็นอะไรที่ดิฉันไมได
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อาน เพราะถาเปนอยางนั้นแลว ลายเซ็นที่เราเซ็นในฐานะ 
ปคร. นั้นจะไมมีความหมายเลย นอกจากนั้นจะมีเรื่องกระทู 
ซ่ึงบางครั้งสงมาวันศุกรประมาณ 6 โมงเย็น แลวก็ขอเชาวันจันทร 
เพราะฉะนั้นบางทีวันเสารอาทิตยก็อาจจะตองทําเรื่องนี้ใหเสร็จ
เพื่อที่จะสามารถสงเรื่องดังกลาวออกไดภายในวันจันทรและ
สามารถเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดในวันอังคาร ซ่ึงเรื่อง
เหลานี้ ปคร. จะตองสละเวลานั่งดูในรายละเอียดดวย
เหมือนกัน  

 หนวยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษยมีองคกรอิสระหนึ่งแหง และรัฐวิสาหกิจ 
อีกหนึ่งแหง คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
และการเคหะแหงชาติ ซ่ึงในชวงแรกของการทํางาน ปคร. ทั้ง 2 
หนวยงานขางตนคอนขางจะไมคอยใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ หรือ checklist ตาง ๆ ที่กําหนดให 
แตภายหลังก็ทราบวาถาหากยังยืนยันทําตามที่เขาอยากจะทํานั้น
จะทําใหเกิดปญหา เพราะฉะนั้น ดวยเครือขายที่มีอยูในกระทรวง 
ดิฉันพยายามทําใหเขาเขาใจวา รูปแบบเปนอยางไรก็ควรทําตาม
รูปแบบนั้น ระยะหลังจึงไมคอยมีปญหาเทาใดนัก  
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 ประเด็นที่ทานรองนายกรัฐมนตรีกลาวก็เปนประเด็น 
ที่นาจะตองอยูในใจของเราทั้งหมด ทั้งนี้ คิดวาคงไมมี ปคร.  
ทานใดตองการจะสอดไสหรือวาทํา เรื่ องไปจนกระทั่ งถึ ง
คณะรัฐมนตรีแลวใหเขาเขาใจผิดมองเรื่องจากขาวเปนดํา หรือ
จากดําเปนขาว  คงไมใชวิ สัยของขาราชการประจําที่จะทํา  
ตัวดิฉันเองทําหนาที่ ปคร. มาตลอดระยะเวลา 3 ป ไดให
ความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองนี้ และพยายามมองและพยายาม
ที่จะปรึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกประเด็นวา เราได
มองอยางรอบคอบครอบคลุมหรือไม แนนอนวา ปคร. เปน
หนึ่งในตําแหนงที่รับผิดชอบ ถามวาแลวมีปญหาหรือไมในการ
ที่จะใหรัฐมนตรีลงนามในเรื่องตาง ๆ ตามที่เรียนใหทานทราบแลว
วา ระยะเวลาที่รัฐมนตรีเขามาทํางานจะสั้นมาก บางทานอยูแค 
20 วัน บางทานก็ 1 เดือน บางทานก็ 3 เดือน ซ่ึงในบางสมัยเรื่อง
ที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีจะขอดูใน
รายละเอียดดวย แตนั่นไมใชปญหา เพราะวาสามารถใหตรวจสอบ
ไดจนพอใจวาประเด็นตาง ๆ ที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นเปน
ประเด็นที่ ชัดเจนหรือไม  แตในบางสมัยก็ ไมมีการขอดูใน
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รายละเอียด เมื่อสงไปใหรัฐมนตรีก็ลงนาม แลวก็นําเรื่องสงไปเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีเลย  

 ดิ ฉั นคงจะมี เ รื่ อ ง แลก เปลี่ ยน เพี ย ง เท านี้  จาก
ประสบการณ 3 ปที่ผานมาคอนขางราบรื่นพอสมควร จะมีบาง 
ก็เรื่องเงื่อนเวลาเทานั้นที่ทําใหบางทีเราอาจจะมีเวลาที่จะคิดและ
ไตรตรอง และคิดในแงของความครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ที่จะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีไมไดรอยเปอรเซ็นตอยางที่อยากจะใหเปน 
ดวยเหตุที่วาเราไมมีเวลาจริง ๆ  
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รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 

 ดิฉันในฐานะ ปคร. ของ สลค. ไดคลุกคลีกับเรื่อง ปคร. 
มาตั้งแตเริ่มตน วัตถุประสงคเปาหมายและสิ่งที่เปนความตองการ
ที่ เราสรางระบบ  ปคร. ขึ้นมา ไมเพียงแตในเรื่องของระบบ
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องของรัฐสภาดิฉันก็ถือเปนเรื่องสําคัญอยาง
หนึ่ง  แตวาสวนใหญพวกเราจะไปมุง เนนตรงงานเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรีและจะละเลยเรื่องของรัฐสภามาก อยางที่ทาน 
รองปลัดฯ กานดาฯ  ไดพูดถึงสิ่งที่ ปคร . จะตองศึกษาก็คือ  
พระราชกฤษฎีกาว าด วยการ เสนอเรื่ องและการประชุม
คณะรัฐมนตรีและระเบียบฯ ในสวนของคณะรัฐมนตรี แตอยาลืม
วาในเรื่องของขอบังคับการประชุมของสภาทั้งสองและรัฐสภา 
รวมทั้งรัฐธรรมนูญทานจะตองศึกษาดวย ทานอาจจะคิดวาไมมี
ความสําคัญแตดิฉันเห็นวาเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
สนับสนุนการทํางานของ ปคร. ใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางดียิ่ง  

 ที่ผานมาจุดที่เปนปญหาอยางหนึ่งก็คอื ในเรื่องของการ
ดํารงตําแหนง เนื่องจากเราตั้งเปาหมายการทํางานของ ปคร. ของ
ทุกสวนราชการไวสูงวา จะสามารถดูแลกํากับการทํางานของ
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หนวยงานตาง ๆ ภายในกรม ในกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงตองกําหนดให ปคร. เปนระดับ 10 คือระดับรองปลัดกระทรวง 
หรือไมก็เปนที่ปรึกษาระดับ 10 แตการกําหนดเปนระดับ 10 นั้น 
จริงอยูถึงแมวาจะมีอํานาจที่จะควบคุมดูแลสวนราชการตาง ๆ 
ภายในกระทรวงได แตส่ิงหนึ่งที่มีปญหามากคือการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนผูดํารงตําแหนง ปคร. บอย ปคร. แตละทานจะอยูใน
ตําแหนงเพียงระยะเวลาสั้น ๆ บางทีมาอยูเพียง 2-3 เดือน ฉะนั้น 
ปคร. ในแตละกระทรวงจะมีการเปลี่ยนกันอยูตลอดเวลา ทําให 
แตละทานไมทราบจุดประสงค หรือความมุงหมายที่แทจริงของ
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การจัดตั้งระบบ ปคร. และอาจจะไมมีความสนใจอยางแทจริง 
ที่จะทําใหระบบ ปคร. เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
แตผูที่จะมีสวนผลักดันไดดีที่สุดก็คือผูชวย ปคร.  

 ในสวนของทาน ปคร. ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เนื่องจากทานไดอยูในแวดวงนี้มานาน
ทานก็คอนขางที่จะทุมเทและใหความสําคัญแกเรื่องนี้ ซ่ึงดิฉันคิด
วาเปนประโยชนอยางยิ่ง และหากทาน ปคร. ทุกทานดําเนินการ
แบบทานรองปลัดฯ กานดาฯ และสรางระบบเครือขายภายใน
กระทรวงของทานใหมีประสิทธิภาพ ส่ิงที่ทานรองนายกรัฐมนตรี
คาดหวังไวก็คิดวาเปนไปได  แตปจจุบันความคาดหวังของ 
ทานรองนายกรัฐมนตรีนั้น ดิฉันคอนขางจะหนักใจแทนสําหรับ 
ปคร. หลาย ๆ ทานที่อาจจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเขามาเปน 
ปคร. เพราะจะทําใหทานไมรูลึกในเรื่องของขอมูลตาง ๆ ฉะนั้น
การสรางระบบที่ดีจะเปนสวนที่ชวยผลักดันใหความหวัง
ของฝายบริหาร ฝายการเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์และเปน
ประโยชนกับหนวยงานและเปนประโยชนในอีกหลาย ๆ 
ดาน จึงขอฝากขอคิดเห็นไวให ปคร . ทานอื่น  ๆ ชวยรับไป
พิจารณาดวยวาจะสามารถปฏิบัติไดจริงมากนอยเพียงใด 



30 
เอกสารสรุปการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

อยากจะฟง ปคร. หนวยงานอื่น ๆ หากทานจะมีปญหาหรือมี
ประสบการณที่จะขอแลกเปลี่ยน หรือมีขอสงสัยอยางไรที่ดิฉันจะ
สามารถตอบได หรือวา ปคร. ทานอื่นจะชวยตอบ หรือเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะชวยตอบไดก็ยินดี 
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  คําถาม-คําตอบและขอคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา 

  

 
 

 
คําถาม 

  ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ขอ 6 (6) ที่กําหนดหนาที่ของ 
ปคร. ใหรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ และ (7)  
ใหประสานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ 
ให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น  อยากทราบวา  หนาที่ 
ทั้งสองขอนี้เกี่ยวพันกันหรือไม และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว จะให
เสนอรายงานตอใครหรือจะใหดําเนินการตอไปอยางไร 
 

คําตอบ 
  ผลกา รดํ า เ นิ น ก า รตามมติ คณะ รั ฐมนต รี ข อ ง 
สวนราชการ ใหรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานตาม
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แผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบหรืออนุมัติให
ไปดําเนินการใหแกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และ 
สลค .  จะนํารายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป  ซ่ึ งการ
ดําเนินการดังกลาว ปคร. สามารถรวบรวมขอมูลไวทํารายงาน
ผลงานประจําปของ ปคร. ไดดวย 

 
คําถาม 

  อยากทราบวา ปคร. มีสวนเกี่ยวของในการประสาน
ขอมูลเพื่อใช ในการจัดทํารายงานผลการดํา เนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ตองจัดทําทุกป
หรือไม ทั้งนี้ เห็นวาหากกําหนดให ปคร. เปนผูติดตามและจัดสง
ขอมูลให สลค. นาจะทําใหการจัดทํารายงานฯ มีความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

คําตอบ 

  การรายงานผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐซ่ึงรัฐบาลจะตองรายงานตอรัฐสภาทุกปก็ทําในลักษณะ
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เดียวกันกับรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
แตรายงานผลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจะมีคณะกรรมการ
ดูแลอยู และระยะเวลาคอนขางจะจํากัด อยางไรก็ตาม สลค.  
ไดประสานเปนการภายในกอนที่จะสงหนังสือเปนทางการแจง 
ใหกระทรวงตาง ๆ ที่มีผลงานที่เกี่ยวกับประเด็นการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐสงเรื่องเขามา แลวรวบรวม
นําเสนอคณะกรรมการ ขอมูลเหลานี้จะตองนํามากลั่นกรอง 
อีกครั้งวาเรื่องใดควรใสในรายงาน และเรื่องใดควรตัดออก เพราะ
บางครั้งกระทรวงเสนอรายละเอียดมามากที่มิใชประเด็นสําคัญ 
จึงตองมาพิจารณากันอีกครั้ง 

 

  ในเรื่องการประสานขอมูลเพื่อใชในการจัดทํารายงาน
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ปคร. ก็ควรตองเกี่ยวของดวย แต
อยางไรก็ตาม บทบาทของ ปคร. ในแตละสวนราชการแตกตางกัน 
โดยบางสวนราชการ ปคร. มีบทบาทในเรื่องนี้มาก แตบาง 
สวนราชการก็อาจจะไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดทํารายงาน
ดังกลาว ซ่ึงทั้งหมดขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานของแตละ 
สวนราชการ 
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คําถาม 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญแก
เรื่องงานสภามาก โดยกําหนดใหมีผูประสานงานประจําอยูที่
รัฐสภาทุกวันพุธและพฤหัสบดี ซ่ึงเจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวตองประสานขอหองของรัฐสภาเพื่อไปประจําอยู และ 
ตองนั่งฟงประเด็นการอภิปรายเพื่อรายงานใหรัฐมนตรีทราบ
ประเด็นที่เกี่ยวของทุกสัปดาห นอกจากนี้ยังมีปญหาคือบางเรื่อง 
ปคร. ไมสามารถใหขอมูลแกรัฐมนตรีได กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงใหผูตรวจราชการของกระทรวงผลัดเวรกันไปประจําอยูดวย 
ดังนั้น  งานของ  ปคร .  จะมุ งเนนแตงานดานคณะรัฐมนตรี 
อยางเดียวไมได แตตองเนนงานดานรัฐสภาดวย จะเปนไปได
หรือไมที่จะใหมีหองประสานงานกลางประจําที่รัฐสภาอยางนอย 
1 หอง โดย สลค. เปนหนวยงานกลาง เพื่อแจงสวนราชการตาง ๆ 
เมื่อมีประเด็นการอภิปรายที่เกี่ยวของ  
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คําตอบ    

  งานดานรัฐสภา ปคร. อาจไมรูขอมูลทุกเรื่อง แตมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทีมงานของกระทรวงไปประจําอยูที่
รัฐสภา ทั้งนี้ ในสวนของกระทูสดแมวาจะเปนการตั้งคําถามในวัน
นั้น  แตผู เกี่ยวของก็จะมีเวลาในการประสานงานขอขอมูล
พอสมควร  เพราะกระทูสดดังกลาวจะถูกแจงไปยังสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ซ่ึงเปนผูรวบรวมและแจงไปยัง
กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง โดยสํานัก
ประสานงานการเมืองของ สลน. จะเปนผูประสานงานกลางและ
คอยดูแลในเรื่องของกระทูดวย ดังนั้น ปคร. จึงอาจไมจําเปนตอง
ไปประจําที่รัฐสภาทุกครั้ง แตอาจจะคอยประสานอยูในสถานที่
อื่น โดยเตรียมความพรอมในการติดตอประสานงานใหพรอมอยู
เสมอก็ได สวนเรื่องหองปฏิบัติงานที่รัฐสภา เนื่องจากไดทราบมา
วาทางรัฐสภามีสถานที่ จํากัด  ดังนั้น  สวนราชการอาจตอง
ประสานกับรัฐสภาเปนกรณี ๆ ไป อยางไรก็ตาม ในบางครั้งก็มี
เจาหนาที่ของ สลค. คือผูอํานวยการสํานักนิติธรรมไปประจําอยู
ดวย ทั้งนี้ จะขอรับประเด็นในเรื่องนี้ไปพิจารณาความเปนไปไดที่
จะใหมีทีมงานของ สลค. ไปรวมงานกับ สลน. เพื่ออํานวยความ
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สะดวกในการเตรียมการในเรื่องที่เกี่ยวกับฝายการเมืองใหแก 
สวนราชการตาง ๆ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ญัตติ 
รายงานกรรมาธิการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐสภา    
 

คําถาม 
 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทํา
รายงานผลการดํา เนินงานของ  ปคร .  ไว  ซ่ึ งทํ า ไดดีมาก  
อยากทราบวาแตละสวนราชการจําเปนตองจัดทํารายงาน
ดังกลาวหรือไม 
 

คําตอบ    

 ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย ปคร. พ.ศ. 2551 
ไมไดระบุวา ปคร. ตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ ปคร. 
อยางไรก็ตาม ที่ผานมามีหลายสวนราชการไดมีการรวบรวม
ผลงานและจัดทําเปนรายงานทั้งที่จัดทํารายงานเพื่อเสนอตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัด และบางสวนราชการไดเผยแพรใหสวนราชการ
ตาง ๆ ไดรับทราบ รายงานผลการดําเนินงานของ ปคร. ถึงแม
ระเบียบฯ มิไดกําหนดใหจัดทํา แตหาก ปคร. ไดรวบรวมและ
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จัดทําไว รายงานดังกลาวจะเปนฐานขอมูลสําคัญที่ใชในการ
อางอิงและเปนประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ตอไปได 

 
คําถาม 

  สลค .  ถื อ เ ป น หน ว ย ง า นสนั บ สนุ น ใ ห เ กิ ด ม ติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ และเปนหนวยบูรณาการความสําเร็จ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดวย อยากทราบวา นอกจากการคาดหวัง 
ให ปคร. ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีขอมูล
ชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแลว สลค. คาดหวังที่จะให 
ปคร .  เปนกลไกสํ าคัญในการขับ เค ล่ือนใหมี การนํ ามติ
คณะรัฐมนตรีไปดําเนินการใหสําเร็จดวยหรือไม 
 

คําตอบ 
  ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย ปคร. พ.ศ. 2551
ขอ 6 (7) กําหนดให ปคร. มีหนาที่ประสานงานและติดตามผล
การดําเนินการของสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น ปคร. จึงควรประสานใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติตามมติ
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คณะรัฐมนตรี รวมทั้งติดตามใหมีการรายงานผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดวย 
 
  ทั้งนี้ หนวยงานใหมที่เพิ่งมีการแตงตั้ง ปคร. นั้น สลค. 
จะจัดทีมเจาหนาที่ออกไปพบปะเพื่อใหขอมูลและตอบขอสงสัย
เปนการเฉพาะตอไป 
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  แนวทางการประสานงาน 
ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรชัย  ภูประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  
บทบาทที่สําคัญของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ในการสนับสนุนงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

  ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ตองทํา
หนาที่เสมือนเปน “ประตู” ที่เชื่อมระหวางหนวยงานตาง ๆ โดย
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ดานหนึ่งเชื่อมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รัฐสภา 
และกระทรวงตาง ๆ สวนอีกดานหนึ่งเชื่อมกับหนวยงานในสังกัด  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดังนั้น บทบาทที่ สําคัญของ ปคร. ประการแรกคือ 
ความรวดเร็ว เนื่องจาก  ปคร. จะตองประสานงานเกี่ยวกับ 
การประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงจะมี เปนประจําทุกวันอังคาร  
การจัดเตรียมวาระการประชุมจะมีกําหนดเวลาที่คอนขางแนนอน 
ทั้งนี้ ปคร. ของหนวยงานจะตองเปนผูที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะเสนอเขาไปยัง สลค. ซ่ึงจะตองทําทุกอยางดวยความรวดเร็ว
เปนสําคัญ  

รัฐสภา 

กระทรวง 

ปคร.

สลค. กรม 

กรม 

กรม 

กรม 
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  นอกจากความรวดเร็วแลว ความถูกตองก็เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมากเชนกัน เพราะการที่คณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจ
จนกระทั่งนําไปสูการออกมติคณะรัฐมนตรีแตละครั้งนั้น ขอมูล 
ที่ถูกตองเปนสิ่งที่สําคัญ ตองมั่นใจวาขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีไมขัดตอกฎหมาย ซ่ึงหากมีมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ไมถูกตองออกไป กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายก็จะ
ดําเนินขึ้นทันที ดังนั้น การมีขอมูลที่ถูกตองจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
อยางมาก ซ่ึงขอมูลนั้นจะมาจากทั้งการคนหาของ สลค. เอง 
สวนหนึ่ง และจากการประสานขอจากหนวยงานเจาของเรื่องโดย
ผาน ปคร. อีกสวนหนึ่ง  

  ความแมนยําเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญของ ปคร. ซ่ึง
มักจะมาพรอมกับความถูกตอง เพราะการรูวาแตละเรื่องที่จะ
เสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาจากหนวยงานใดในสังกัดเปน
เรื่องที่สําคัญที่รัฐมนตรีเจากระทรวงควรตองรู ทั้งนี้ อาจจะเปนไป
ไดยากที่ตัวรัฐมนตรีเองจะรูทั้งหมด แตจุดนี้จะเปนจุดแข็งของ 
ปคร. เพราะ ปคร. ทํางานในหนวยงานมานาน ยอมตองรูวา 
เรื่องใดเกี่ยวของกับกรมใดหรือหนวยงานใด  ดังนั้น จึงควร 
มีความแมนยาํในขอมูลสวนนี้ดวย 
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  การทํางานคูขนานและการทํางานลวงหนาเปนสิ่งที่
สําคัญเชนกัน  แตอาจจะขึ้นอยูกับวิธีการทํางานของแตละ
หนวยงานและความเขมแข็งของ ปคร. เอง รวมทั้งการไดรับความ
ไววางใจจากรัฐมนตรี เพราะในบางครั้งปลัดกระทรวงเห็นชอบ
แลว  เหลือเพียงรอรัฐมนตรีลงนาม  ซ่ึ งในขั้นตอนนี้  ปคร .  
จะสามารถประสานลวงหนามายัง สลค. วาจะมีเรื่องนี้เสนอเขาที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีได จากนั้นอาจจะสงสําเนาหนังสือผานทาง
โทรสารไปที่ สลค. เพื่อใหมีการเตรียมการลวงหนา โดยเมื่อ สลค. 
ได รับสําเนาเรื่องมาก็จะสามารถตรวจสอบลวงหนาวาเรื่อง
ดังกลาวเกี่ยวของกับมติคณะรัฐมนตรีใดบาง  เกี่ยวของกับ
กฎหมายหรือระเบียบใดบาง วิธีการเชนนี้จะทําให สลค. มีเวลา
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ลวงหนาในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงสงผลใหการ
ทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น  หรือในบางครั้ งหนวยงานได รับ
มอบหมายเรื่องตาง ๆ มา และคาดการณลวงหนาไดวาตองเสนอ
เรื่องมาที่ สลค. ภายในเวลากี่สัปดาห ก็จะประสานเขามายัง 
สลค. วาจะมีการดําเนินการเรื่องนี้ สลค. ก็จะเตรียมหาขอมูล 
ตาง  ๆ ที่ เกี่ยวของไวไดลวงหนา รวมทั้งจะประสานงานกับ 
หนวยงานเจาของเรื่องอยางสม่ําเสมอวาอยูในขั้นตอนใดแลว  
ซ่ึงวิธีเชนนี้จะทําใหการทํางานงายขึ้น เร็วขึ้น ดวยเหตุนี้ส่ิงที่ สลค. 
คาดหวังจาก ปคร. อยางมากคือเรื่องการประสานลวงหนาและ
การทํางานแบบคูขนาน เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะทําใหการทํางาน
ดําเนินไปอยางรวดเร็วและราบรื่น  

  นอกจากนี้ โดยปกติ สลค. จะแจงมติคณะรัฐมนตรี 
ไปยังรัฐมนตรีและ ปคร. ของหนวยงาน ทั้งนี้ การแจงไปที่ ปคร. 
นอกจากจะให ปคร. ชวยประสานงานตอกับหนวยงานภายใน
แลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อให ปคร. ไดจัดทําเปนฐานขอมูลและ
สามารถติดตามมติคณะรัฐมนตรีได ซ่ึงอีกหนาที่หนึ่งที่ ปคร. ของ
แต ละหน วยงานจะช วยกั นทํ า ได ก็ คื อ  การ รวบรวมมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนไวเพื่อเอาไวติดตาม
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เรื่ อง  หรือหากมีความจําเปนตองคนหามติคณะรัฐมนตรี 
ที่ เกี่ยวของจะไดสามารถทําไดทันที รวมทั้งในกรณีที่ สลค.  
มีความจําเปนที่จะตองคนหามติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใด ก็จะไดประสานไปยัง ปคร. ของหนวยงานนั้นได ซ่ึง
จะชวยทําใหเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ปคร. ควรจะ
ทําการตรวจสอบติดตามมติคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุกสัปดาห 
ซ่ึงอาจทําโดยการตรวจสอบจากเว็บไซต สลค. ซ่ึงจะเปนประโยชน
สําหรับการเตรียมขอมูลสําหรับ ปคร. เอง รวมทั้งเปนขอมูล
สําหรับรัฐมนตรีดวย 

  ในสวนของการประสานงานกับรัฐสภานั้น รัฐบาล 
ชุดปจจุบัน รัฐมนตรีแตละทานมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง
รัฐสภาเปนอยางดีเพราะอยูในสภาผูแทนราษฎรมานาน แตส่ิง 
ที่รัฐมนตรีตองการเพิ่มเติมจะเปนเรื่องของขอมูลที่มีความถูกตอง 
แมนยํา และรวดเร็วทันตอการใชงานของรัฐมนตรีโดยเฉพาะใชใน
การตอบกระทู นอกจากนี้ ในสวนของการพิจารณารางกฎหมาย 
ที่อยูในกระบวนการนั้น  นอกจากจะมีผูแทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเขารวมในการพิจารณาในขั้นตอนตาง ๆ 
แลว ปคร. ยังตองมีบทบาทในสวนนี้เพิ่มขึ้นดวย  
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เอกสารสรุปการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

  นอกจากนี้ รัฐบาลทุกชุดจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งที่เรียกวา คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 
(ป.ส.ส.) หรือที่เรียกวา “ วิป :  whip” ซ่ึงการจะนํากฎหมายเขาสู
การพิจารณาของสภาจะเร็วหรือชา การสลับวาระ เปลี่ยนวาระ 
จะผานวิปทั้งหมด โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเปน
ผูดูแลในสวนนี้  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
โทรศัพท 0-2280-9000 ตอ 447-448 
www.cabinet.thaigov.go.th 
boca@soc.go.th, socboca@yahoo.com 
สปค. 52/03-09 
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