
 
 
 
 

 

 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 

การประสานด้านคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

 

 

นางสาวสมหญิง  พงษ์สมุทร 

ตําแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

ตาํแหน่งเลขที ่451 ส่วนนโยบายและแผน 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

ขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

ตาํแหน่งเลขที ่ 453  ส่วนนโยบายและแผน 

สังกดั สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 



การประสานด้านคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

นางสาวสมหญิง  พงษ์สมุทร 

ตําแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

ตาํแหน่งเลขที ่451 ส่วนนโยบายและแผน 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

ขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

ตาํแหน่งเลขที ่ 453  ส่วนนโยบายและแผน 

สังกดั สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 



ของ นางสาวสมหญิง พงษส์มุทร 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

ตาํแหน่งเลขท่ี  453  

สาํนกั/ศนูย/์สาํนกังาน  สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

เร่ือง การประสานดา้นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 

หลกัการและเหตุผล 

ตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผน่ดิน ส่ิงหน่ึง 

ท่ีคณะรัฐมนตรีจะตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบ รัดกมุ และระวงัใหถู้กตอ้ง 

และเหมาะสม ทั้งในแง่กฎหมาย ความเป็นธรรม และจงัหวะเวลา คือ “การตดัสินใจ”  

เพราะทุกคร้ังท่ีมีการพจิารณาเร่ืองสาํคญัต่างๆ จะมีทางเลือกใหต้ดัสินใจอยูเ่สมอวา่  

“ทาํหรือไม่ทาํ” “ทาํในขณะน้ีหรือควรรอไปก่อน” “ทาํตามวธีินั้นหรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีเสนอ

มาใหเ้ลือก” บางเร่ืองอาจเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยไม่มีผลกระทบในวงกวา้ง แต่บางเร่ือง 

อาจมีผลกระทบมหาศาลในทางก่อหน้ีผกูพนัระบบงบประมาณของชาติ ก่อภาระ 

แก่คนทั้งประเทศ จาํกดัตดัสิทธ์ิของราษฎร ก่อใหเ้กิดแบบอยา่งอา้งอิงสืบไป  

หรืออาจผกูพนัอธิปไตยของชาติ ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีเป็นผลประโยชนข์องชาติทั้งส้ิน 

เม่ือคณะรัฐมนตรีจะตอ้งตดัสินใจ ความสาํคญัจึงอยูท่ี่คณะรัฐมนตรีจะตอ้งทราบ

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอใหพ้ิจารณานั้นเป็นผลประโยชน์ของชาติหรือไม่ ในเร่ืองใด หรือ

ดา้นใดบา้ง ควรใหน้ํ้าหนกัแก่ดา้นใดยิง่หยอ่นกวา่กนั และเม่ือตดัสินใจไปแลว้นั้น  

จะบงัเกิดผลกระทบทั้งในดา้นดีหรือไม่ดีต่อส่วนรวมอยา่งไร ไดว้างมาตรการป้องกนั

หรือแกไ้ขผลกระทบไวอ้ยา่งไร เร่ืองเหล่าน้ีเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ 

ของคณะรัฐมนตรีในการท่ีจะทาํหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดินใหบ้งัเกิดผลดี 
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มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงจะสมบูรณ์เพียบพร้อมและเพียงพอหรือไม่กข้ึ็นอยูก่บั 

ระบบในการตดัสินใจของคณะรัฐมนตรีทั้งระบบ 

ดงันั้น กระบวนการในการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับกระบวนการตดัสินใจในการบริหารราชการ

แผน่ดินของคณะรัฐมนตรี สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดจ้ดัทาํระบบ 

“ผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” หรือเรียกโดยยอ่วา่ “ปคร.” โดยใหแ้ต่ละ

กระทรวงแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมทาํหนา้คนกลางเช่ือมโยงการประสานงานระหวา่ง

กระทรวงกบัคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และพฒันา

ระบบ ปคร. อยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั ปคร. มีบทบาทและหนา้ท่ีตามระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ.2551  

โดยกาํหนดให ้ปคร. มีหนา้ท่ีหลกั 2 ดา้น คือ  

การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่การเสนอเร่ืองต่อ

คณะรัฐมนตรี การจดัทาํเร่ืองเสนอ การเสนอความเห็น การติดตามความเห็น การติดตาม

เร่ืองเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และการแจง้มติคณะรัฐมนตรีท่ีสาํคญั

เร่งด่วนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา ประกอบดว้ย การเสนอร่างกฎหมาย 

ในกระบวนการนิติบญัญติั ตั้งแต่การนาํร่างกฎหมายจากคณะรัฐมนตรี เขา้สู่การพิจารณา

ของรัฐสภา การติดตามความคืบหนา้ของร่างกฎหมายในขั้นตอน/วาระต่าง ๆ  

ของรัฐสภา  รวมถึงการประสานงานท่ีรัฐมนตรีหรือหวัหนา้ส่วนราชการตอ้งไปช้ีแจง 

ต่อคณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกรัฐสภา และการตอบญตัติหรือกระทูถ้ามของสมาชิก

รัฐสภาดว้ย 
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ทั้งน้ี ในการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีของหน่วยงาน ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 4 

ของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  

จาํนวน 13 ประเภท และเพื่อใหก้ารดาํเนินการของ ปคร. เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ไดมี้การแต่งตั้งสาํนกังานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สปคร.ทส.) จดัตั้งข้ึนเป็นการภายใน ตามขอ้สั่งการ 

ของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2550 

ใหมี้หนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ในการประสานงานในภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซ่ึงประกอบดว้ย

การเสนอเร่ืองเขา้สู่การพจิารณาของคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็นประกอบ 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การติดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานในสังกดั 

ใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง การรวบรวมและจดัทาํรายงานสรุปมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี ไดมี้การแต่งตั้ง ปคร.ระดบักรม เพื่อเป็นกลไกการประสานงานกบั

ระดบักระทรวง โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อใหก้ารประสานงาน 

ดา้นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

 บทวเิคราะห์  

ปัจจุบนัการดาํเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 

พบวา่ ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เห็นไดจ้าก 
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- สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเร่ืองคืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหด้าํเนินการในบางประเดน็ใหค้รบถว้นก่อน 

- เร่ืองท่ีเสนอถูกส่งกลบัจากคณะทาํงานของรองนายกรัฐมนตรี ท่ีกาํกบั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหก้ระทรวงระบุวา่เร่ืองดงักล่าว 

เขา้ข่ายท่ีตอ้งเสนอคณะรัฐมนตรีในประเดน็ใด 

- การเสนอความเห็นของหน่วยงานในสังกดักระทรวง มีปัญหาสาํคญัท่ีพบ 

อาทิ ความเห็นบางเร่ือง ไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหาร บางเร่ืองส่งความเห็น

ล่าชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนด ส่งผลทาํใหบ้างเร่ืองท่ีมีประเดน็ความเห็น/ขอ้สงัเกต 

ต่อการดาํเนินการ ไม่ไดรั้บการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมาย ใหห้น่วยงาน

เสนอเร่ืองนาํไปดาํเนินการ ไดรั้บเพยีงการส่งใหห้น่วยงานเสนอเร่ืองพจิารณาเท่านั้น 

ดงันั้น หน่วยงานตอ้งใหค้วามสาํคญักบักลไกในการประสานงานดา้นคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา ระดบักรม มากข้ึน ซ่ึงหน่วยงานดงักล่าวมีภารกิจในการใหค้าํแนะนาํในการ

เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นตวักลางในการประสาน ติดตาม และประมวล

ความเห็นของหน่วยงาน เพือ่ใหก้ารดาํเนินการดงักล่าว เกิดความรวดเร็วและเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวคดิ 

1) กลไกการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พฒันาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการช้ีแจงความรู้ความเขา้ใจ 

ในการดาํเนินการกบัหน่วยงานมาอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2555 – 2556 ไดมี้การกาํหนด 

เป็นตวัช้ีวดัของสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ในการเสนอความเห็นของหน่วยงาน 

ไดท้นัภายในกาํหนดเวลาการประชุม โดยสามารถดาํเนินการเป็นไปตามท่ีกาํหนด  

ส่วนการตรวจสอบเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี เดิมกาํหนดใหมี้การใชแ้บบฟอร์มการเสนอเร่ือง 

ตามท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาํหนด ซ่ึงในส่วนของกระทรวงทรัพยากร 
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การแจง้หน่วยงานและดาํเนินการใหเ้ป็นระบบ  

อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนักลบัมีปัญหาทาํใหก้ารดาํเนินการ อาจเน่ืองมาจาก 

 - การเปล่ียนแปลงในระดบัต่างๆ ทั้งระดบักรม กระทรวง รวมทั้ง  

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาทิ การเปล่ียนแปลง ปคร. กรม การเปล่ียนแปลงบุคลากร 

ในหน่วยงาน ฯลฯ ส่งผลใหก้ลไกการประสานท่ีไดก้าํหนดไว ้ขาดความต่อเน่ือง 

ของการดาํเนินการ หรือบางหน่วยงานไม่ไดด้าํเนินการตามภารกิจท่ีไดก้าํหนดไว้   

 - การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลง 

ในการดาํเนินการ เช่น ระเบียบขอ้บงัคบัเพิ่มข้ึน การปรับเพิ่มขั้นตอนในการเสนอเร่ือง 

ท่ีตอ้งเสนอผา่นรองนายกรัฐมนตรี เป็นตน้ 

2) การดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประสานงานดา้นคณะรัฐมนตรี 

และรัฐสภาใหเ้กิดประสิทธิภาพ ส่ิงสาํคญั ไดแ้ก่ 

- ความรู้และความเขา้ใจต่อการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงาน อาทิ 

การเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานตอ้งทราบแบบฟอร์มในการเสนอเร่ือง

ดงักล่าว รวมทั้ง เน้ือหาหรือขอ้ความท่ีตอ้งระบุในแต่ละหวัขอ้ตอ้งมีความสอดคลอ้ง  

ไม่ซํ้ าซอ้น มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเสนอ ฯลฯ เพื่อหน่วยงานรับทราบ 

เร่ืองดงักล่าว จะทาํใหก้ารดาํเนินการเป็นไปตามระยะเวลา และแผนท่ีกาํหนดไว ้ 

- โครงสร้างกบับุคลากรของหน่วยงาน ซ่ึงมีความสาํคญัมาก เน่ืองจาก 

หากไม่มีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน พอระยะเวลาเปล่ียนแปลงไป จะไม่มีหน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการ องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีไดช้ี้แจงทาํความเขา้ใจกจ็ะหายไป 

ส่งผลใหมี้การตั้งตน้การดาํเนินการใหม่ทุกคร้ัง เสียทั้งงบประมาณและระยะเวลาท่ีตอ้งใช้

ในการดาํเนินการ รวมทั้ง ตอ้งมีการผลกัดนักลไก ปคร.กรม ใหมี้การปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรม และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอ 

เพื่อใหก้ลไกการประสานงานดา้นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เป็นไป 

อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนวทางการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) การใชก้ลไกการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทั้งระดบักระทรวง

และระดบักรม ตอ้งมีความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ โดยส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหก้าร

ดาํเนินการมีความต่อเน่ือง คือ นโยบายของผูบ้ริหารหน่วยงานต่อการประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยผูบ้ริหารหน่วยงาน ทั้งระดบักระทรวง และระดบักรม 

ตอ้งเขา้ใจถึงความสาํคญั และใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินการ และใชก้ลไกดงักล่าว 

ใหเ้ป็นไปตามภารกิจท่ีกาํหนด โดยเฉพาะระดบักรม ตอ้งมีการผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน 

อยา่งเป็นรูปธรรมในทุกๆ หน่วยงาน ดงันั้น ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ี ปคร.ของหน่วยงาน  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ปคร.กรม ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นต่อผูบ้ริหารของหน่วยงาน  

ถึงความสาํคญัของงานดงักล่าว ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการ และแนวทาง 

การดาํเนินการเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของผูบ้ริหารหน่วยงานต่อไป 

2) การดาํเนินการสาํคญั ท่ีควรมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

 - การทาํความเขา้ใจแนวทางปฏิบติั และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ทั้งการช้ีแจง 

ในระดบัสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อกระทรวง ระดบักระทรวงช้ีแจงต่อหน่วยงาน

ระดบักรม และหน่วยงานระดบักรมช้ีแจงต่อเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อเป็นองคค์วามรู้

ในการดาํเนินการ ทั้งการเสนอเร่ือง การเสนอความเห็น การรายงานผลดาํเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือขอ้สั่งการต่างๆ ซ่ึงปัจจุบนัจะมีแนวทางปฏิบติัและมติ

คณะรัฐมนตรีใหม่ ๆ ท่ีใหห้น่วยงานถือปฏิบติัอยูเ่สมอ เช่น มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  

12 พฤษภาคม 2558 เก่ียวกบัขั้นตอนการขออนุมติังบกลาง ฯลฯ หากหน่วยงานไม่มี 

การติดตามหรือไม่รับทราบขอ้มูล จะส่งผลใหก้ารดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกาํหนด เม่ือเสนอไปท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กจ็ะถูกส่งเร่ืองกลบัเพื่อใหไ้ปดาํเนินการใหถู้กตอ้ง และก่อใหเ้กิดความล่าชา้ 

ต่อการดาํเนินงานได ้
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 - การปรับโครงสร้างและจาํนวนบุคลากร ควรมีการผลกัดนัใหมี้การจดัตั้ง 

สาํนกั/ส่วน/กลุ่มงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เป็นโครงสร้างหน่วยงาน 

อยา่งจริงจงั เพือ่ใหมี้บุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรมในการทาํงานดงักล่าว ทั้งในระดบั

กระทรวง และระดบักรม เน่ืองจากงานสาํคญัต่างๆ ของหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็นงานดา้น

อนุสัญญา การดาํเนินการตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ การของบกลาง การตั้ง

คณะกรรมการสาํคญั การขอผอ่นผนัการดาํเนินการสาํคญั การออกกฎกระทรวง  

พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ ตอ้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดาํเนินการทั้งส้ิน ดงันั้น 

ควรมีการเพิ่มอตัรากาํลงัในการดาํเนินการเร่ืองดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการ

ปฏิบติังาน และควรมีการป้องกนัการนาํอตัราดงักล่าว ไปทาํภารกิจอ่ืนดว้ย ทั้งน้ี  

ในขั้นตน้อาจเป็นการเพิ่มบุคลากรในหน่วยงานท่ีใหป้ฏิบติัเร่ืองดงักล่าว เพือ่ใหเ้พยีงพอ

ต่อปริมาณงานท่ีมีจาํนวนมาก   

 นอกจากน้ี ตอ้งผลกัดนัให ้ปคร.กรม ทาํหนา้ท่ีตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนด

ไวด้ว้ย และตอ้งประชาสัมพนัธ์ใหท้ั้งองคก์รรับทราบ เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีปรึกษา/ 

ใหข้อ้สงัเกตต่อการจดัทาํเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานก่อนส่งมากระทรวง  

การประสานรวบรวม/ประมวลความเห็นจากหน่วยงานส่งใหก้ระทรวงตามระยะเวลา 

ท่ีกาํหนด การประสานติดตามการดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงาน ทั้งน้ี 

การใชก้ลไกดงักล่าวจะมีส่วนช่วยใหก้ารวางแผนเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีของ

หน่วยงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด การเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี การจดัทาํ

ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน  

 - การจดัทาํระบบฐานขอ้มูล เน่ืองจากการดาํเนินการประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีปริมาณงานท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งการเสนอเร่ือง การเสนอ

ความเห็น การแจง้มติคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ส่ังการนายกรัฐมนตรี ขอ้สั่งการ

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดงันั้น จึงควรมีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งการจดัหมวดหมู่ใหง่้ายและสะดวกต่อการสืบคน้ดว้ย  
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3) การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินการรายเดือนหรือรายไตรมาส 

หรือเรียกวา่ ปคร.ทส. สาร โดยอาจทาํจดัทาํเป็น เอกสารเผยแพร่ และลงเวปไซต ์ 

เพื่อเป็นขอ้มูลใหห้น่วยงานรับทราบ ทั้งการเสนอเร่ือง การเสนอความเห็น  

ของกระทรวงในแต่ละเดือน มติคณะรัฐมนตรีท่ีสาํคญัท่ีหน่วยงานตอ้งถือปฏิบติั 

ขอ้สงัเกตในการเสนอเร่ือง อาทิ การส่งเร่ืองกลบัมาดาํเนินการ เพือ่เป็นกรณีตวัอยา่ง 

ของหน่วยงานอ่ืนในการดาํเนินการดว้ย เน่ืองจากท่ีผา่นมาการส่งเร่ืองกลบัไปดาํเนินการ 

จะส่งใหห้น่วยงานเสนอเร่ืองทราบเท่านั้น ทั้งน้ี เน่ืองจากปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการ 

อาจไม่เหมือนกนัในทุกคร้ัง การจดัทาํเอกสารจะเป็นขอ้มูล เพื่อใหห้น่วยงานนาํมา 

ศึกษา ปรับใชเ้ป็นขอ้มลูเพือ่ใหก้ารดาํเนินการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 

อาจรวมการติดตามงานสาํคญั ตามขอ้สั่งการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเร่งรัดติดตามนอกจากการประสานงานผา่นโทรศพัท์ 

และหนงัสือเวยีนหน่วยงาน  

4) การพฒันาองคค์วามรู้ของผูป้ฏิบติังานทั้งระดบักระทรวง และระดบักรม     

โดยการติดตามนโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้ริหารฯ ทั้งในการประชุม และอาจมี 

การลงพื้นท่ีดูงาน/ติดตามผลการดาํเนินงานสาํคญัต่าง ๆ เน่ืองจากการเสนอความเห็นต่อ

คณะรัฐมนตรีท่ีผา่นมา บางคร้ังความเห็นท่ีหน่วยงานแจง้มา อาจไม่เป็นไปตามนโยบาย

ของผูบ้ริหาร ตอ้งเสียเวลาในการประสานงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีมีการใหไ้ว ้

ดงันั้น ผูด้าํเนินการในการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในทุกระดบั ตอ้งมีการ

ติดตามการดาํเนินการ หรือการประชุมต่าง ๆ วา่ เร่ืองสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน  

มีนโยบายในการดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการดาํเนินการ 

นอกจากน้ี เม่ือความเห็นท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีไดมี้การแจง้เวยีนกลบัไป ควรมี 

การตรวจสอบดว้ย เพือ่ใหรั้บทราบนโยบายต่อเร่ืองดงักล่าว  
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) กลไกการประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม            

มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยหน่วยงานในสงักดักระทรวงใหค้วามสาํคญัและใชก้ลไก  

ปคร.กรม มากยิง่ข้ึน 
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(2) การเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน ลดระยะเวลาในการแกไ้ข และไดข้อ้มติตามท่ีหน่วยงานตอ้งการ ส่งผล 

ใหก้ารดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวบรรลุเป้าหมาย 

(3) การเสนอความเห็นของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งความรวดเร็ว 

และผลการพจิารณาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานและกระทรวง 

(4) หน่วยงานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินการในการประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

 (1) ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสงักดักระทรวง ใหค้วามสาํคญัและใชก้ลไก

การประสานงานของ ปคร. กรม ในการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   

 (2) ร้อยละ 80 ของเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกส่งกลบัใหแ้กไ้ขขอ้มูล 

ทั้งจากกระทรวง รองนายกรัฐมนตรี และสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 (3) ร้อยละ 80 ของความเห็นของหน่วยงาน สอดคลอ้งกบันโยบาย 

และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 (4) มีระบบฐานขอ้มูล 1 ระบบ ในการเผยแพร่ขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา อาทิ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระทรวง ความเห็นของกระทรวงในเร่ืองต่างๆ เร่ืองท่ีกระทรวงเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

 

ลงช่ือ………………………………… 

                (นางสาว สมหญิง พงษส์มุทร) 

             ผูเ้สนอแนวคิด  

                                                                                             …………/…………/……… 
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