คู่มอื

การประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี

คณะทางานการจัดการความรู้
สานักงานรัฐมนตรี ศธ.
สิ งหาคม ๒๕๕๖

คำนำ
กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้สานักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้ง
เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
(๒) สนั บ สนุ น การทางานของรั ฐมนตรี ในการด าเนิ น งานทางการเมื อ งระหว่ า ง
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
(๓) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง
(๔) ประสานงานและติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ มนตรี กั บ
ส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกากับของกระทรวง
(๕) ดาเนิ นการพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งทุก ข์ ร้องเรียน หรือร้ องขอความช่ว ยเหลือต่ อ
รัฐมนตรี
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
จากอ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารดั ง กล่ า ว
การประสานราชการทางการเมื อ งจึ งเป็ น เป้ า หมายและ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งาน
ในภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี ใ ห้ ป ระสบความส าเร็ จ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ การถ่ า ยทอด กลยุ ท ธ์
วิ ธี ก ารประสานงานในภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี จึ ง เป็ น กระบวนการและเป้ า หมายในการท างาน
ของบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี

คณะทางาน
สิงหาคม ๒๕๕๖

สำรบัญ
หน้ ำ
ความจาเป็นที่ต้องประสานงาน

๑

วัตถุประสงค์

๒

ขอบเขต

๒

คาจากัดความ

๓

ความรับผิดชอบ

๓

ผังกระบวนการทางาน

๔

ขั้นตอนการประสานงาน

๕

ระบบการติดตามงาน

๖

เอกสารอ้างอิง

๖

แบบฟอร์มที่ใช้

๘

๑

คู่มือการปฏิบตั ิ งาน
การประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี
๑. ความจาเป็นที่ต้องประสานงาน
๑.๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้มภี ารกิจหลักในการประสานราชการในภารกิจของรัฐมนตรี
๑.๒ องค์กรหลัก / องค์กรในกากับ / หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เสนอเอกสารต่อ
รัฐมนตรี บางครัง้ ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน จึงต้องประสานขอข้อมูลเพิม่ เติม เพื่อให้การสรุป
วิเคราะห์ กลันกรองเรื
่
่องเสนอรัฐมนตรี มีความครบถ้วน สมบูรณ์ทส่ี ุด
๑.๓ รัฐมนตรี / ผูม้ อี านาจต้องการข้อมูลเพิม่ เติม ประสงค์ขอพบเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เจ้าของเรื่อง เพือ่ ซักถามรายละเอียดเพิม่ เติม
๑.๔ เรื่องที่เสนอรัฐมนตรี บางเรื่องมีข้อจากัด เงื่อนไขเวลา กระชัน้ ชิด
เร่งด่วน เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมรัฐสภา การตอบกระทูถ้ าม ชี้แจงญัตติ
การดาเนินการตามขัน้ ตอนของศาล จาเป็ นต้องขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือขอให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจง
รายละเอียด
๑.๕ กรณีเรื่องเรียนเชิญรัฐมนตรี ต้องขอข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติม เช่น
การแต่งกาย สถานทีจ่ อดรถ กาหนดเวลาไปถึงงาน (โดยเฉพาะงานพระราชพิธ)ี รวมทัง้ การ
แจ้งผลการรับเชิญ หรือ หากติดภารกิจอื่น อาจมอบหมาย จึงจ าเป็ นต้อ งแจ้งให้หน่ ว ยงาน
เจ้าของเรื่องทราบในทันที

๒

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ได้มแี นวทางทีเ่ ป็ นรูปธรรม ในการ
ประสานงานกับองค์กรหลัก / องค์กรในกากับ / หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๒ เพื่อให้การประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี มีคุณภาพ มาตรฐาน
และบรรลุเป้าหมาย
๒.๓ เพือ่ เผยแพร่เทคนิค วิธกี าร การประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี

๓. ขอบเขต

๓.๑ การประสานงานอย่างเป็ นทางการ โดยการใช้หนังสือราชการ เช่น
หนังสือราชการภายใน หนังสือราชการภายนอก หนังสือประทับตรา
๓.๒ การประสานงานกึ่งทางการ โดยการโทรสาร การไปพบด้วยตนเอง
โทรศัพท์ อีเมล

๓
๓

๔. คาจากัดความ

๔.๑ เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี หมายถึง กลวิธี วิธกี าร
ในการประสานงานกับ องค์ก รหลัก / องค์ก รในก ากับ / หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ อย่า งเป็ น
ทางการ และกึ่ง ทางการ เพื่อ ให้บ รรลุ ภ ารกิจ ของรัฐ มนตรีใ นรูป แบบวิธีก ารต่ า ง ๆ ได้แ ก่
หนังสือราชการ การโทรศัพท์ โทรสาร E-mail

การติดตามเรื่อง / คน การแจ้งข้อมูล /

ขอข้อมูล เพื่อเสนอรัฐมนตรี หรือมาให้ขอ้ มูลรัฐมนตรีในโอกาสวาระต่างๆ เช่น การประชุม
คณะรัฐมนตรี การประชุมรัฐสภา
๔.๒ ครบถ้วน หมายถึง เมื่อประสานงานแล้วได้ขอ้ มูล เนื้อหา เอกสาร
รายชื่อบุคคล เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ ครบถ้วนตามทีไ่ ด้แจ้ง
๔.๓ ทันเวลา หมายถึง เมื่อประสานงานแล้ว องค์กรหลัก / องค์กรในกากับ /
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถดาเนินการได้ทนั ภายในเวลาทีก่ าหนด นัดหมาย

๕. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๔
๓

๖. ผังกระบวนการทางาน

งานสารบรรณรับเรื่อง
มีประเด็นที่ตอ้ งประสานงาน

วิเคราะห์เนื้อหา สาระของเรื่อง

พิจารณาประเด็นการประสานงาน
เตรียมการ : สื่อ, วิธีการ, คาพูด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กรณีประสานอย่างเป็นทางการ

ทาหนังสือประสานงาน
หนังสือภายใน/ภายนอก/ประทับตรา

ดาเนินการคู่ขนาน

กรณีประสานกึ่งทางการ/
ไม่เป็นทางการ
ส่งโทรสาร / โทรศัพท์
E-mail ไปพบด้วยตนเอง

การประสานงานบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ขอ้ มูล/ได้มาพบ/ได้รายชื่อ/ได้เบอร์โทรศัพท์

๕
๓

๗. ขั้นตอนการประสานงาน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

๑. ได้รบั เรื่องจากสารบรรณ หรือมีประเด็น  บรรลุวตั ถุประสงค์ของการประสานงาน
ทีต่ อ้ งประสานงาน
- ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- บุ ค ลากรมาพบรัฐ มนตรี มาให้ข้อ มู ล
๒. วิเ คราะห์ เ นื้ อ หาสาระของเรื่อ ง เพื่อ
ตามวัน เวลา ภาระหน้ า ที่ ท่ี ก าหนด
กาหนดรายละเอียดทีต่ อ้ งประสานงาน
ทันเวลา
๓. เตรีย มประเด็น / ค าพู ด / สื่อ เพื่อ การ
- เอกสารได้รบั การแก้ไข ถูกต้อง สมบูรณ์
ประสานงาน
ทันเวลา
๔. กรณี ประสานอย่า งเป็ นทางการ จัด ท า เนื้อหาแจ้งความต้องการชัดเจนทัง้ รายละเอียด
หนังสือราชการ (ภายนอก/ภายใน) เสนอ และเงือ่ นไขเวลา
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีลงนาม
๕. กรณี ป ระสานอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ ๑. โทรสาร มีช่อื ผูส้ ง่ ชื่อผูร้ บั เบอร์โทรศัพท์
ประสานงานทางโทรสาร โทรศัพท์ อีเมล
ทีต่ ดิ ต่อได้และระบุความต้องการชัดเจน
ไปพบด้วยตนเอง
ทัง้ รายละเอียดและเงือ่ นไขเวลา
๖. ไปพบด้ว ยตนเอง ก่ อ นเดิน ทางไปพบ ๒. อีเมล แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้
พร้อมระบุความต้องการและเงือ่ นไขเวลา
ควรบั น ทึ ก สิ่ ง ที่ ต้ อ งการในกระดาษ
๓. โทรศัพท์ ก่อนโทรศัพท์ควรบันทึกสิ่งที่
เพือ่ เป็ นการทบทวนสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ต้องการในกระดาษเพื่อเป็ นการทบทวน
สิง่ ทีต่ อ้ งการ
๗. ประสานหน้ า ห้อ งรัฐ มนตรี / รัฐ มนตรี  นาข้อมูล / บุคลากร ส่งถึงรัฐมนตรี
นาข้อมูล / บุคลากรเสนอรัฐมนตรี
ตามวัน เวลา ทีก่ าหนด

๖
๓

๘. ระบบการติดตามงาน
หัวหน้ากลุม่ / งาน ตรวจสอบติดตามการดาเนินงาน

๙. เอกสารอ้างอิง

๙.๑ บัญชีช่อื ส่วนราชการ / หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ชื่อเต็ม / ย่อ)
๙.๒ สมุดโทรศัพท์ คณะรัฐมนตรี คณะผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ผูต้ ดิ ตามและผูป้ ระสานงาน
๙.๓ วิธกี ารประสานงานให้บรรลุภารกิจของรัฐมนตรีจากการแลกเปลีย่ น
ความรู้
๑) ความพร้อมของผูป้ ฏิบตั งิ านประสานงาน
- ต้องรูอ้ านาจหน้าทีข่ ององค์กรหลัก/ องค์กรในกากับ / หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จะได้ประสานงานได้สอดคล้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่
- ต้องรูอ้ านาจหน้าทีข่ องรัฐมนตรีวา่ จะมอบหมายหน่วยงานใด
อย่างไร หรือขอความอนุ เคราะห์ไปยังหน่วยงาน บุคลากรอย่างไร
- มีการวางแผนในการประสานงาน มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการ
อะไร จากการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี ต้องคิดคาพูดก่อนการยกหูโทรศัพท์

๗

- เข้าใจขัน้ ตอน วิธกี ารประสานงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูล ต้องตระหนัก
ว่าเราคือผูป้ ระสานงานเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของรั
่
ฐมนตรี (เราประสานงานตามคาบัญชา
ผูม้ อี านาจคือ รัฐมนตรี)
- ต้องรูว้ ่าเรื่องอะไร ต้องประสานงานกับใคร บางครัง้ ต้องอดทน
อดกลัน้ และประสานงานหลายขัน้ ตอนกว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์
๒) พฤติกรรมท่าทีของผูป้ ฏิบตั งิ านประสานงาน
- ต้องแนะนาตัว บอกสถานภาพ ใช้กริ ยิ าวาจาสุภาพ เหมาะสม
พูดความจริง พูดชัดเจน มีความจริงใจและกล่าวขอบคุณในการประสานงานทุกครัง้
- การประสานงานในแต่ละกรณี อาจใช้โทรศัพ ท์ โทรสาร E-mail
และ/หรือ การเข้า พบด้ ว ยตนเอง ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ อาจต้ อ งประสานงานหลายคน
หลายครัง้ จึงต้องมีความอดทน
- บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีในฐานะผูป้ ระสานงาน ต้องอ่อนน้อม
ถ่ อ มตน แต่ ต้อ งมุ่งมันและชั
่
ด เจนในภารกิจ บางกรณี อ าจต้อ งขอให้ค ณะท างานหน้ า ห้อ ง
รัฐมนตรี ประสานงานเพือ่ เร่งรัดอีกทางหนึ่งด้วย
- การประสานงานเพื่อปรับปรุง แก้ไขเอกสาร บุคลากรสานักงาน
รัฐมนตรี ต้องทาโดยรอบคอบ และจาเป็ นต้องแก้ไขจริง ๆ ทัง้ ความถูกต้องในการพิสูจน์อกั ษร
สาระสาคัญของเรื่อง รูป แบบการพิมพ์โดยต้องประสานเพื่อการแก้ไขอย่างสุ ภาพ และให้
เบ็ดเสร็จในคราวเดียว ไม่ควรแก้ไขมากกว่า ๑ ครัง้
๓) ระบบสนับสนุ นเพือ่ การประสานงานให้ได้ผล
- มีทาเนียบ รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ทัง้ สานักงานและผูบ้ ริหาร
องค์กรหลัก / องค์กรในกากับ / หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- มีเ ครือ ข่า ยเพื่อ การประสานงาน ในภารกิจ ต่ า ง ๆ ทัง้ ที่เ ป็ น
ทางการ / ไม่เป็ นทางการ ทัง้ ในระดับสานักงานรัฐมนตรี / กลุม่ , งาน และระดับบุคคล

๘

- ในแต่ละกลุม่ /งาน ของสานักงานรัฐมนตรี ควรมีทมี ประสานงาน
เป็ นตัวหลัก ตัวรอง เพื่อให้การประสานงานต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และหัวหน้ ากลุ่ม/งาน
ต้องเป็ นหลักให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน

๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้
๑๐.๑ แบบฟอร์มหนังสือราชการ : หนังสือราชการภายนอก หนังสือ
ราชการภายใน หนังสือประทับตรา
๑๐.๒ แบบฟอร์มการส่งโทรสาร (Fax)

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ใบนาส่งเอกสารทางโทรสาร
เรือ่ ง
เรียน
ข้อความ

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ชื่อผูส้ ่ง

กลุ่มงานประสานการเมือง

โทรศัพท์

สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารทีส่ ่งมา
วันทีส่ ่ง

แผ่น (รวมใบนาส่ง)

โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓ , ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๗๖๔๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๕๗๖๕

คณะผู้จดั ทา
คู่มือการปฏิบตั ิ งานการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี

นางสาวศิรริ ตั น์

ทิวะศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางดวงรัตน์

นิรตั ติวงศกรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางทัศนี

นิมติ สมานจิตต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์

ก้อนแก้ว

นักจัดการงานทัวไปปฏิ
่
บตั กิ าร

นายสิงหา

พรมเพ็ง

นักจัดการงานทัวไปปฏิ
่
บตั กิ าร

นางสมบัติ

ศิรมิ าตย์

พนักงานวิเคราะห์และจัดเก็บเอกสาร

นายขวัญพงศ์

บุญภูพพิ ฒ
ั น์

เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล

