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คํานํา 
 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2553-2556) โดยไดกําหนดวิสัยทัศนคือ “สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและการ
ประสานการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี” และใหความสําคัญในการจัดการความรูโดย
กําหนดใหประเด็นการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเปนเปาประสงคหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตรดังกลาว รวมทั้งใหจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฉบับใหมขององคกร 

  ในการจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเลือกองคความรูที่ใชในการจัดทําแผน 
จํานวน 3 องคความรู คือองคความรูเร่ืองการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดกําหนดใหมีกิจกรรมการจัดการความรูจํานวน 3 กิจกรรม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหสํานักและกองไดใชประโยชนในราชการตอไป 
 
 

สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
สิงหาคม 2553  
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บทนํา 
 

 การจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรูของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สถานะของคณะกรรมการฯ เร่ิมต้ังแตวันที่ 9 มิถุนายน 2552 
และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552) ไดพิจารณากําหนดองคความรูที่จะใชในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูไว 11 องคความรู และมอบหมายใหสํานักและกองที่รับผิดชอบจัดทํารายละเอียด ขอบเขต แนวทาง 
และวิธีการดําเนินการ ในการสรางและนําองคความรูที่รับผิดชอบไปสูการใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยหารือและขอความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการจากรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่กํากับดูแล เพื่อเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาตอไป ซึ่งตอมาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไดส่ังการใหชะลอการจัดทําแผนการจัดการความรูฯ ไวกอนจนกวาการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2553-2556) จะแลวเสร็จ อยางไรก็ตามทุกสํานักและกองไดบรรจุกิจกรรม
การจัดการความรูที่ไดรับมอบหมายไวในแผนยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2553-
2556) และดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูควบคูกันไป 

 ตอมาที่ประชุมหารือขอราชการระดับผูบริหารไดเห็นชอบรางกรอบแผนยุทธศาสตรสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2553-2556) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ดังนี้ 

• วิสัยทัศน: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

• ยุทธศาสตร: ไดแก 
o ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของ

คณะรัฐมนตรีใหถูกตองตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
o ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานและการขับเคลื่อน

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
o ยุทธศาสตรที่ 3  การเสริมสรางบทบาทเชิงรุกขององคกร 
o ยุทธศาสตรที่ 4  การใหบริการสวนราชการและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
o ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาองคการให

สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
o ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ 
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และไดเห็นชอบโครงการตามแผนดังกลาวเมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2553 ดังนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จึงไดมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการความรู สลค. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยให
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 และเลือกองคความรูที่ใช 
ในการจัดทําแผนจํานวน 3 องคความรู ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร องคความรู กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

การพัฒนาระบบการ
สนับสนนุการบริหาร
ราชการแผนดนิของ
คณะรัฐมนตรีใหถูกตอง
ตามกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

1. การจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรี 

การจัดทาํคูมอืการปฏิบัติงาน 
การจัดทาํมตคิณะรัฐมนตรีในสวน 
ที่เกีย่วของกับสํานักนิติธรรม  

สํานักนิติธรรม 

2. การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 
 

การจัดทาํคูมอืการจัดประชมุ
คณะรัฐมนตรีในภาวะไมปกติ 

กองการประชมุ
คณะรัฐมนตรี 

การพัฒนาบุคลากรสู
ความเปนเลิศ 

3. การประเมนิผล
การปฏิบัติงาน 
 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
สลค. โดยการดําเนนิการ
ฝกอบรมตามแผนการพัฒนา
บุคลากร 

สํานักบริหารกลาง 
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ขอมูลพื้นฐาน 

ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พันธกิจ : ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา สวนราชการในพระองค สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ  
รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคลองกับภาวการณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

กลยทุธ 
6.1.1  สงเสรมิใหบุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะและความรูอยาง
ตอเนื่อง 
6.2.1  พัฒนาสภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงาน 
 

กลยทุธ 
1.1.1  จัดระบบกลั่นกรองและ
ตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหถกูตองตามกฎหมาย 
1.2.1  พัฒนากระบวนการตดัสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี 
1.2.2  พัฒนาคุณภาพขอมูล
ประกอบการตดัสินใจของ
คณะรัฐมนตรี 
 

กลยทุธ 
2.1.1  พัฒนาระบบการประสานงาน
ระหวาง สลค. กับ สวนราชการ สวน
ราชการในพระองค และรัฐสภา  
2.2.1  พัฒนาระบบติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการตอ
คณะรัฐมนตรี 

กลยทุธ 
3.1.1  พัฒนากลไกการใหขอมูล 
ขอเท็จจริง ขอเสนอแนะในประเด็นที่
มีผลตอการบริหารราชการ 
3.2.1  เปนเจาภาพในการพฒันา
กฎหมายของสวนราชการ 
 
 
 

กลยทุธ 
5.1.1  สรางและพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
5.2.1  พัฒนาองคกรตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาระบบการสนับสนุน 
การบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรีใหถูกตองตาม
กฎหมายและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 
1.1 สลค. มีระบบกลั่นกรองและ
ตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหถกูตองตามกฎหมาย 
1.2 กระบวนการตดัสินใจของ
คณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประสานงานและการขับเคลือ่น
นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 

เปาประสงค 
2.1  การประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี ราชการในพระองค 
และรัฐสภามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
2.2  สลค. สามารถใชกลไกการติดตาม
และรายงานผลในการขับเคลื่อน
นโยบายของคณะรัฐมนตรีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การเสริมสรางบทบาทเชงิรุกของ
องคกร 

 
 

เปาประสงค 
3.1  สลค. สามารถใหขอมูล ขอเท็จจริง 
ขอเสนอแนะในประเด็นที่มผีลตอการ
บริหารราชการใหแกคณะรัฐมนตรีได 
3.2  สลค. เปนศูนยกลางในการ
พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพฒันามาตรฐานการปฏบิัติงาน
และพัฒนาองคการใหสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
เปาประสงค 

5.1  สลค. มีการสรางและพฒันา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5.2  สลค. มีการพัฒนาองคกรตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ 
 
 
 

เปาประสงค 
6.1 บุคลากรไดรับการพัฒนา 
ความรูและความสามารถ 
อยางตอเนื่อง  
6.2 บุคลากร สลค. ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดลอมการทาํงานทีเ่หมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การใหบริการสวนราชการและ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

เปาประสงค 
4.1  สวนราชการและประชาชนมี
ความพึงพอใจในการบริการของ 
สลค. 

 กลยทุธ 
4.1.1  พัฒนาระบบการใหบริการ 
ที่เปนภารกิจ 
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แผนที่ยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดิน 
และการประสานการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

บุคลากรไดรับการพัฒนา 
ความรูและความสามารถอยางตอเนื่อง 

บุคลากร สลค. ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เหมาะสม 

สลค. มีระบบกลั่นกรองและตรวจสอบเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย 

 

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธภิาพและสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

สวนราชการและประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการของ สลค. 

สลค. มีการสรางและพฒันา 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 
ราชการในพระองค และรฐัสภามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

สลค. เปนศูนยกลางในการ 
พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

การ
ใหบ

ริก
าร 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา
พข

อง 
การ

ปฏ
ิบัติ

ราช
การ

 
การ

พัฒ
นา

 
องค

กร
 

สลค. มีการพัฒนาองคกรตามแนวทาง 
การบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

สลค. สามารถใชกลไกการติดตามและ
รายงานผลในการขับเคลือ่นนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สลค. สามารถใหขอมูล ขอเท็จจริง ขอเสนอแนะ
ในประเด็นทีม่ีผลตอการบริหารราชการใหแก

คณะรัฐมนตรีได 
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โครงสรางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

- กลุมพฒันาระบบบริหาร 
- กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานักพัฒนายทุธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ 

สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตร ี

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

สํานักบริหารกลาง 

กองการประชมุคณะรัฐมนตร ี

สํานักนิติธรรม 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

สํานกัพิมพคณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา 
เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)  
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อัตรากําลังจําแนกตามสํานักและกอง 
 

สํานกัและกอง ขาราชการ ลูกจางประจาํ 
พนักงาน
ราชการ รวม 

ผูบริหาร 6   6 
สวนกลาง (ผูเชี่ยวชาญ) 1   1 
กลุมตรวจสอบภายใน 2   2 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 2   2 
สํานักบริหารกลาง 58 22 1 81 
กองการประชมุคณะรัฐมนตรี 23 1 11 35 
สํานักนิติธรรม 46 5 13 64 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 29  16 45 
สํานักพัฒนายทุธศาสตรและ
ติดตามนโยบายพเิศษ 

22  2 24 

สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

41  1 42 

สํานักสงเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี 

19  1 20 

สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

54 4 7 65 

รวม 303 32 52 387 

ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2553 
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องคความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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องคความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานขององคความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานของ  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
 
 องคความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู แนวทางหรือวิธีการซึ่งใชในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลสําเร็จมากกวาความรู แนวทางหรือวิธีการ
อ่ืน ๆ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการสํารวจองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานขององคกร คร้ังแรก 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยออกแบบสอบถามใหบุคลากรของแตละสํานักและกองระบุองคความรู 
ที่ตนเองใชในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาสรุปเปนองคความรูของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและได
ดําเนินการทบทวนองคความรูกอนการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณในแตละป เพื่อใช
เปนขอมูลในการจัดการความรูและเปนแนวทางการพัฒนาความรูของบุคลากรใหเปนระบบ สอดคลองกับ
ภารกิจขององคกร  
 ปจจุบันองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งไดมีการ
ทบทวนโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2552 มีดังนี้ 

 
องคความรู รายละเอียดขององคความรู 

1. การเสนอเรือ่งและการประชุมคณะรฐัมนตร ี
 1.1 เทคนิคการวิเคราะห  
การสรุปประเด็น และกระบวนการ
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  

พระราชกฤษฎกีาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชมุคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตร ี
เทคนิคการวิเคราะหเร่ือง และการสรุปประเด็น วิธีการ ข้ันตอน 
แนวปฏิบัติในการจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และขอกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 1.2 การจัดทาํมตคิณะรัฐมนตรี  ประเภทของมติคณะรัฐมนตรี การจัดทาํมติคณะรัฐมนตรี  
การบังคับใชและการแจงมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนาและ 
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี การตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี 

 1.3 ระบบงบประมาณและ 
การคลังภาครฐั  
 

การจัดทาํ การจัดสรร และการบริหารงบประมาณ  
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องคความรู รายละเอียดขององคความรู 
 1.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

การจัดทาํเรื่องเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี การจัดทาํและจัดสงระเบียบวาระฯ การจัดประชุม
และอํานวยความสะดวกในวนัประชุมคณะกรรมการกลัน่กรอง
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดทาํมต ิการจดัทาํสรุปผล 
การประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองฯ และการวิเคราะห จัดเก็บ
ขอมูลมติคณะกรรมการกลัน่กรอง 

 1.5 การแตงตั้งขาราชการ
การเมือง ผูบริหารและกรรมการ
รัฐวิสาหกจิ และกรรมการตามกฎหมาย  

อํานาจหนาที่ คุณสมบัติของการแตงตั้งขาราชการการเมอืง 
ผูบริหารและกรรมการรัฐวิสาหกจิ การแตงตั้งกรรมการตาม
กฎหมาย ข้ันตอนและการตรวจสอบคุณสมบัติและการเสนอ
เร่ืองการแตงตัง้ตอคณะรัฐมนตรี 

 1.6  การแตงตั้งขาราชการและ
บุคคลประเภทตาง ๆ และการพนจาก
ตําแหนง  

การดําเนินการเกี่ยวกบัการแตงตั้งขาราชการ กรรมการ และ
บุคคลบางตําแหนงทีก่ฎหมายกําหนดใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง และการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ 
กรรมการและบุคคลบางตําแหนงทีก่ฎหมายกาํหนดใหตองนาํ
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รวมทั้ง 
การใหพนจากตําแหนง ซึง่กฎหมายกําหนดใหตองนาํความ
กราบบังคมทลูพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง หรือ
นาํความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท 
แลวแตกรณี  

 1.7 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  การจัดทาํระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การจดัทํา
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีลวงหนา 8 สัปดาห  
การจัดสงระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การอํานวย
ความสะดวกในวนัประชุมคณะรัฐมนตรี  

 1.8 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี  

ความรูเกีย่วกบัองคประกอบ คุณสมบัติและอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรี กฎหมายทีเ่กีย่วของกับคณะรัฐมนตรี ลําดับ 
การสั่งการและการมอบหมายงาน หนวยงานทีก่ํากบัดูแล  
หลักความรับผิดชอบรวมกนัและหลกัการรักษาความลบัของ
คณะรัฐมนตรี ความแตกตางระหวางอาํนาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
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องคความรู รายละเอียดขององคความรู 
 1.9 การเขียนรายงานการประชุม  การจัดทาํสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและสรุปผลการ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
2. การบรหิารราชการแผนดินของคณะรฐัมนตร ี
 2.1 รัฐธรรมนูญ (บทบัญญัติ 
ที่เกีย่วของกับการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรี)  

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ 
สวนราชการ 

 2.2 หลักการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

การปกครองรปูแบบตาง ๆ (สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิน่ 
และการปกครองรูปแบบพิเศษ) สิทธ ิและอาํนาจหนาที่ของ
องคกรของรัฐรูปแบบตาง ๆ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน แผนการบริหารราชการแผนดิน 

 2.3 ความสัมพันธระหวาง
คณะรัฐมนตรีกับองคกรอิสระ  

อํานาจหนาทีข่ององคกรอิสระ แนวทางการประสานงานระหวาง
คณะรัฐมนตรีและองคกรอิสระ การตรวจสอบการใชอํานาจของ
คณะรัฐมนตรีโดยองคกรอิสระ 

 2.4 นโยบายและแผนหลกัของ
ประเทศ  

การจัดทาํนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ฯลฯ 

 2.5 ระบบการติดตามและ
รายงานผลการดําเนนิการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  

หลักเกณฑ แนวปฏิบัติและกระบวนการตดิตามและการรายงาน
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  

 2.6 กระบวนการตดิตามและ
รายงานผลการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและ
นโยบายรัฐบาล  

แนวปฏิบัติ และกระบวนการในการติดตามและจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ และนโยบาย
รัฐบาล  

 2.7 การประมวลมติคณะรัฐมนตรี  แนวทางและวธิีการจัดทาํประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
 2.8 การพัฒนามตคิณะรัฐมนตรี  แนวทางและวธิีการพฒันามติคณะรัฐมนตรี 
3. กฎหมาย 
 3.1 กระบวนการตรากฎหมาย  กระบวนการตรากฎหมายประเภทตาง ๆ   
 3.2 การยกรางกฎหมาย  องคประกอบของรางกฎหมายประเภทตาง ๆ และการตรวจ 

รางกฎหมาย 
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องคความรู รายละเอียดขององคความรู 
 3.3 การวนิิจฉัยและตีความ
กฎหมาย  

แนวทางการตคีวามรางกฎหมายดานตาง ๆ (การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม)  

 3.4 กฎหมายมหาชนและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่สําคัญ  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พระราชบัญญติัวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
พระราชบัญญติัขอมูลขาวสารฯ 

 3.5 การนาํเรื่องประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

กระบวนการนาํเรื่องประกาศในราชกิจจานเุบกษา และ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

4. ราชการในพระองค 
 4.1 ประวัติ ประเภท 
เครื่องราชอิสริยาภรณ และการลําดับ
เกียรติฯ และการประดับ  

ลําดับเกียรติ ประวัติ และตระกูลของเครื่องราชอิสริยาภรณ  
การแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 4.2 การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  

กระบวนการ และวิธีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประเภทตาง ๆ การจัดทําประกาศนียบัตรประกอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 4.3 การแตงตั้งขาราชการและ
บุคคลประเภทตาง ๆ และการพนจาก
ตําแหนง   
 

การดําเนินการเกี่ยวกบัการแตงตั้งขาราชการ กรรมการและ
บุคคลบางตําแหนงที่กฎหมายกาํหนดใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้ง และการแตงตั้งขาราชการ กรรมการและบุคคล 
บางตําแหนงที่กฎหมายกําหนดใหตองนาํความกราบบงัคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รวมทัง้การใหพนจากตําแหนง  
ที่กฎหมายกําหนดใหนาํความกราบบงัคมทูลพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง หรือนาํความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝาละอองธลีุพระบาท แลวแตกรณี  

 4.4 การขอพระราชทาน 
พระมหากรุณา  

กระบวนการ และวิธีการขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 4.5 การปฏิบัติตนในการเขาเฝาฯ  การปฏิบัติตนในการเขาเฝาฯ และการอํานวยความสะดวก
คณะรัฐมนตรีในการเขาเฝาฯ 

 4.6 การปฏิบัติตนในพระราชพิธี
และรัฐพิธี  

การปฏิบัติตนในพระราชพิธแีละรัฐพิธี และการอํานวยความ
สะดวกคณะรฐัมนตรีในพระราชพิธีและรัฐพิธ ี
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องคความรู รายละเอียดขององคความรู 
 4.7 งานความสัมพันธระหวาง
ประเทศในความรับผิดชอบของ สลค.   

กระบวนการ ขอมูลรายละเอียด ขอกฎหมายมติคณะรฐัมนตรี 
รวมทัง้เอกสารที่เกี่ยวของกบัการดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ความสัมพันธระหวางประเทศตามราชประเพณีที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของ สลค.   

 4.8 การจัดทาํรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทยฉบับสมุดไทย  

กระบวนการการประสานงาน การเตรียมการ การวางแผน 
รวมทัง้ขั้นตอนการเขียน และการจัดทาํรูปเลมรัฐธรรมนูญ 
แหงราชการอาณาจักรไทยฉบับสมุดไทยในความรับผิดชอบ 
ของ สลค.  

5. สารสนเทศ 
 5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือขาย  

ความรูเกีย่วกบัเครือขาย ระบบงานและระบบคอมพิวเตอรที่ใช
ใน สลค. รวมทั้งแผนปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศของ สลค. 

 5.2 การประมวลผลและจัดการ
ขอมูลและสารสนเทศ  

การศึกษา วเิคราะห จัดเก็บขอมูลมติคณะรัฐมนตรี และ 
ขอมูลอ่ืน ๆ รวมทั้งเผยแพรขอมูลในรูปเอกสารและ Website 

 5.3 การบริการขอมูลขาวสาร
ตามกฎหมายขอมูลขาวสาร 

ระเบียบปฏิบัติ ข้ันตอน และวิธีการใหบริการขอมูลขาวสาร 

 5.4 CABNET  การใชงานระบบ CABNET  
6. การบรหิารงานภายในองคกร 
 6.1 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การกาํหนดสมรรถนะของบุคลากร 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  
 6.2 การปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง 

การจัดและปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง  

 6.3 การเงนิงบประมาณและ 
การบัญชี  

การเสนอของบประมาณประจําป ประเภทของงบประมาณ 
การกนัเงนิ การวางแผนการใชงบประมาณ 

 6.4 การเงนิและบญัชีตามระบบ 
GFMIS  

การเบิกจายเงนิ และการจัดทําบัญชีตามระบบ GFMIS 

 6.5 การพัสดุและการจัดซื้อ 
จัดจาง  

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวของกับการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจาง  
การเขียน TOR การตรวจรับพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 6.6 งานสารบรรณและงาน
ธุรการ  

ระเบียบปฏิบัติ ข้ันตอน และวิธีการที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ 
งานธุรการ 
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องคความรู รายละเอียดขององคความรู 
 6.7 การจัดทาํแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ จัดทาํโครงการ
และการบริหารโครงการ  

การกําหนดวิสัยทัศน ประเดน็ยทุธศาสตร และเปาประสงคของ
องคกร การกําหนดตัวชีว้ัดและกลยทุธระดบัเปาประสงค  
การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมนิผล
โครงการ กระบวนการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม 

 6.8 การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 

การจัดทาํตัวชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การถายทอด
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (Individual 
Scorecard) การจัดทาํ การเก็บขอมูล และการประเมนิผล
ตัวชี้วัดตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  

 6.9 การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน  

การจัดทาํแผนความเสีย่ง และควบคุมภายใน การดําเนินการ 
และการรายงานตามแผนความเสีย่งและควบคุมภายใน 

7. การพัฒนาองคกร 
 7.1 ประวัติความเปนมาของ 
สลค. 

ประวัติความเปนมาของ สลค. โครงสราง อํานาจหนาที่ และ
กระบวนการทาํงานในอดีต อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 7.2 การบริหารและพัฒนา
องคกรตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

การบริหารจัดการสมัยใหม เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) การจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนการทาํงาน 
การสรางนวัตกรรมเพื่อพฒันาประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน  

 
  ตอมาเมื่อที่ประชุมหารือขอราชการระดับผูบริหารไดมีมติเห็นชอบรางกรอบแผน
ยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2553-2556) ในการประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่  
21 เมษายน 2553 ซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จึงไดมีการเชื่อมโยงองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานกับยุทธศาสตรขององคกรที่ไดกําหนด
ข้ึนใหม ดังนี้ 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางองคความรูและยุทธศาสตรขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

องคความรู 
 

1.1 เทคนิคการวิเคราะห การสรุปประเด็น และ
 กระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
1.2 การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
1.3 ระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ  
1.4 การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
1.5 การแตงตั้งขาราชการการเมือง ผูบริหาร

และกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการ
ตามกฎหมาย  

1.6 การแตงตั้งขาราชการและบุคคลประเภท
ตาง ๆ และการพนจากตําแหนง  

1.7 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
1.8 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี  
1.9 การเขียนรายงานการประชุม  
1.10 รัฐธรรมนูญ (บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ

การบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรี) 

1.11 การประมวลมติคณะรัฐมนตรี  
1.12 การพัฒนามติคณะรัฐมนตรี  
1.13 กระบวนการตรากฎหมาย  
1.14 การยกรางกฎหมาย  
1.15 การวินิจฉัยและตีความกฎหมาย  
1.16 CABNET  

องคความรู 
 

2.1 ระบบการติดตามและรายงานผลการ
 ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
2.2 กระบวนการติดตามและรายงานผล
 การดําเนินการตามแนวนโยบาย
 พื้นฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาล 
2.3 การขอพระราชทาน
 เครื่องราชอิสริยาภรณ  
2.4 การแตงตั้งขาราชการและบุคคล 
 ประเภทตาง ๆ และการพนจาก
 ตําแหนง  
2.5 การขอพระราชทานพระมหากรุณา  
2.6 งานความสัมพันธระหวางประเทศใน
 ความรับผิดชอบของ สลค.  
 

องคความรู 
 

3.1. การเสริมสรางบทบาทเชิงรุกของ
องคกร 

3.2. หลักการบริหารราชการแผนดิน 
3.3. ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรี

กับองคกรอิสระ  
3.4. นโยบายและแผนหลักของประเทศ  
3.5. กฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่น ๆ 

ที่สําคัญ  
3.6. การประมวลผลและจัดการขอมูล

และสารสนเทศ 

องคความรู 
 

5.1 ประวัติ ประเภท เครื่องราชอิสริยาภรณ 
และการลําดับเกียรติฯ และการประดับ  

5.2 การปฏิบัติตนในการเขาเฝาฯ  
5.3 การปฏิบัติตนในพระราชพิธีและรัฐพิธี  
5.4 การจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ฉบับสมุดไทย  
5.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย 
5.6 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง 
5.7 การเงินงบประมาณและการบัญชี  
5.8 การเงินและบัญชีตามระบบ GFMIS  
5.9 การพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง  
5.10 งานสารบรรณและงานธุรการ  
5.11 การจัดทําแผนยุทธศาสตรและ 

แผนปฏิบัติการ จัดทําโครงการและการ
บริหารโครงการ  

5.12 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

5.13 ประวัติความเปนมาของ สลค. 
5.14 การบริหารและพัฒนาองคกรตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

องคความรู 
 

6.1 การบริหารงานบุคคล 
6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

องคความรู 
 

4.1. การนําเรื่องประกาศในราชกิจจา-
 นุเบกษา 
4.2. การบริการขอมูลขาวสารตาม
 กฎหมายขอมูลขาวสาร 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาระบบการสนับสนุน 
การบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรีใหถูกตองตามกฎหมาย
และมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประสานงานและการขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การเสริมสรางบทบาทเชิงรุกของ
องคกร 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพฒันามาตรฐานการปฏบิตัิงานและ
พัฒนาองคการใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การใหบริการสวนราชการและ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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 การจาํแนกองคความรูที่จาํเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย องคความรู 

ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1. การพัฒนาระบบการ
สนับสนุนการบริหาร
ราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรีใหถูกตอง
ตามกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

1.1 สลค. มีระบบ
กลั่นกรองและ
ตรวจสอบเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให
ถูกตองตาม
กฎหมาย 

1.1.1 จัดระบบกลั่นกรอง
และตรวจสอบเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหถูกตองตาม
กฎหมาย 

1)  จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
ตัดสินวาขัดตอรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย 

0 • เทคนิคการวิเคราะห การสรุป
ประเด็นและกระบวนการเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรี  

• การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
• ระบบงบประมาณและการคลัง

ภาครัฐ  
• การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
• รัฐธรรมนูญ (บทบัญญัติที่

เกี่ยวของกับการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรี) 

• กระบวนการตรากฎหมาย  
• การยกรางกฎหมาย  
• การวินิจฉัยและตีความกฎหมาย  

1.2 กระบวนการ
ตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับ
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

1.2.1 พัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี 

1)  จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและ 
ถูกทักทวงจากคณะรัฐมนตรี 

0 

  2)  รอยละของมติคณะรัฐมนตรี 
ที่แจงยืนยันภายใน 3 วันทําการ 
นับจากวันที่เจาหนาที่ไดรับ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

100 

   3)  คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของคณะรัฐมนตรีตองานบริการ
คณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษา
ระดับไมต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนด (จากคะแนนเต็ม 5)* 

4.25 
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 1.2.2 พัฒนาคุณภาพ
ขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี 

1)  คาเฉลี่ยของระดับคะแนน
คุณภาพของขอมูลประกอบการ
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีที่
สามารถรักษาระดับคะแนนไมต่ํา
กวาเปาหมายที่กําหนด (จาก
คะแนนเต็ม 10)* 

8.6  

2.  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การประสานงานและการ
ขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

 

2.1  การประสานงานใน
ภารกิจคณะรัฐมนตรี 
ราชการในพระองค 
และรัฐสภามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2.1.1 พัฒนาระบบการ
ประสานงาน
ระหวาง สลค. กับ
สวนราชการ  
สวนราชการ 
ในพระองค และ
รัฐสภา 

1)  รอยละของเรื่องที่หนวยงานเสนอ
แลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดตามวาระ
ลวงหนา 8 สัปดาห* 

 -  เรื่องประเภทไมซับซอน 
 -  เรื่องประเภทซับซอนปานกลาง 
 -  เรื่องประเภทซับซอนมาก 

รอยละ 
100 

• ระบบการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  

• กระบวนการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
และนโยบายรัฐบาล 

• การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  

• การแตงตั้งขาราชการและบุคคล 
ประเภทตาง ๆ และการพนจาก
ตําแหนง  

• การขอพระราชทานพระมหากรุณา  

   2)  คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตองานประสาน
ราชการในพระองคที่สามารถรักษา
ระดับไมต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
(จากคะแนนเต็ม 5)* 

 
 
 

4.25 
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ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
   3)  คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการตองานประสาน
สวนราชการและรัฐสภาที่สามารถ
รักษาระดับไมต่ํากวาเปาหมาย 
ที่กําหนด (จากคะแนนเต็ม 5)* 

4.25  

 
 

2.2  สลค. สามารถใชกลไก
การติดตามและ
รายงานผลในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.1 พัฒนาระบบติดตาม
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
คณะรัฐมนตร ี

1)  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรี 
ในภาพรวมของ สลค. 

ระดับคะแนน 
5 

 

3. การเสริมสรางบทบาท 
เชิงรุกขององคกร 

 

3.1 สลค. สามารถใหขอมูล 
ขอเท็จจริง ขอเสนอแนะ
ในประเด็นที่มีผลตอ
การบริหารราชการ
ใหแกคณะรัฐมนตรีได 

3.1.1 พัฒนากลไกการให
ขอมูล ขอเท็จจริง 
ขอเสนอแนะใน
ประเด็นที่มีผลตอการ
บริหารราชการ 

1)  รอยละที่เพิ่มขึ้นตอปของเรื่องที่
นําเสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีแลวมีความเห็นเชิง
วิเคราะหจาก สลค. ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตร*ี 

3 • การเสริมสรางบทบาทเชิงรุก
ขององคกร 

• หลักการบริหารราชการแผนดิน 
• ความสัมพันธระหวาง

คณะรัฐมนตรีกับองคกรอิสระ  
• นโยบายและแผนหลักของประเทศ  
• กฎหมายมหาชนและกฎหมาย

อื่น ๆ ที่สําคัญ  
• การประมวลผลและจัดการ

ขอมูลและสารสนเทศ 

 3.2 สลค. เปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา
กฎหมายของสวน
ราชการ 

3.2.1 เปนเจาภาพในการ
พัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

1)  ระดับความสําเร็จของการผลักดัน
สวนราชการในการแกไขหรือ
ยกเลิกกฎหมาย/อนุมัติที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติของสวนราชการ* 

ระดับคะแนน
5 
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4. การใหบริการสวนราชการ
และประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 สวนราชการและ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ
ของ สลค. 

4.1.1 พัฒนาระบบการ
ใหบริการที่เปน
ภารกิจ 

1)  คาเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนด (จากคะแนน
เต็ม 5)* 
-  การใหบริการขอมูลขาวสาร 
-  การใหบริการขอมูลราชกิจจา
นุเบกษา 

-  การใหบริการขอมูลฐานันดร 
-  การใหบริการขอมูลพิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุของ สลค. 

4.5 • การนําเรื่องประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

• การบริการขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายขอมูลขาวสาร 

 

5. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและพฒันา
องคการใหสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

5.1 สลค. มีการสรางและ
พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

5.1.1 สรางและพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1)  รอยละของงานสําคัญที่มีการ
จัดทํามาตรฐานการทํางาน 

70 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือขาย 

• การปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง 

• การเงินงบประมาณและการบัญชี  
• การเงินและบัญชีตามระบบ 

GFMIS  
• การพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง  
• งานสารบรรณและงานธุรการ  

 

5.2 สลค. มีการพัฒนา
องคกรตามแนว
ทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

5.2.1 พัฒนาองคกรตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

1)  รอยละของความสําเร็จเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการดําเนินการตาม
นโยบาย การกํากับดูแลองคการ 
ที่ดี 

100 
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ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
     • การจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการ จัดทํา
โครงการและการบริหาร
โครงการ  

• การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

• การบริหารและพัฒนาองคกร
ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

6. การพัฒนาบุคลากรสู
ความเปนเลิศ 

6.1 บุคลากรไดรับการ
พัฒนาความรูและ
ความสามารถอยาง
ตอเนื่อง 

6.1.1 สงเสริมใหบุคลากร
มีการพัฒนาสมรรถนะและ
ความรูอยางตอเนื่อง 

1)  รอยละของขาราชการที่ไดรับการ
พัฒนาตาม competency  
(ตามกลุมเปาหมายที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติการประจําป) 

70 • การบริหารงานบุคคล 
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

   2)  รอยละของขาราชการที่มีคาเฉลี่ย
competency gap ลดลง 

75  

   3)  รอยละของความสําเร็จของการนํา
แผน HR Scorecard ไปสูการปฏิบัติ 

85  

   4)  คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของผูบังคับบัญชาที่มีตอบุคลากร
หลังไดรับการอบรมเทียบกับเปาหมาย 
ที่กําหนด (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.25  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย องคความรู 
ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

 6.2 บุคลากร สลค. 
ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เหมาะสม 

6.2.1 พัฒนาสภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน 

 
 

1)  คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการปฏิบัติงานใน 
สลค. ที่สามารถรักษาระดับไมต่ํา
กวาเปาหมายที่กําหนด (จาก
คะแนนเต็ม 5) (วัดมิติคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน) 

4.25  

 
หมายเหตุ  * ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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 การเลือกองคความรูที่จาํเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 
 
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูคือ : 
แผนการจัดการ
ความรูแผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีใหถูกตองตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
องคความรูที่จําเปน :  การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู :   
 เนื่องจากปจจุบันคณะรัฐมนตรีตองถูกตรวจสอบโดยองคกรอิสระและหนวยงานอื่น ๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะมีการตรวจสอบวา 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีความถูกตองและชอบดวยกฎหมายหรือไม ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุน 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรแีละรับผิดชอบการจัดทํามติคณะรฐัมนตรีจะตองมคีวามรูและความระมัดระวังในการจัดทํามติคณะรฐัมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับกฏหมาย เพื่อปองกันไมใหมติคณะรัฐมนตรีนั้นมีขอผิดพลาดหรือขัดตอหลักกฎหมาย อันอาจนําไปสูการฟองรอง
คณะรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรีได  

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM :  
1) จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองตัดสินวาขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
2) จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและถูกทักทวงจากคณะรัฐมนตรี 

แผนการจัดการ
ความรูแผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีใหถูกตองตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 

องคความรูที่จําเปน : การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
 เหตุผลที่เลือกองคความรู :  

 ปจจุบันการประชุมคณะรัฐมนตรีไมไดจํากัดเพียงการประชุมในหองประชุมคณะรัฐมนตรีเทานั้น เนื่องจากไดมีการสั่งการใหจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในสถานที่ตาง ๆ เชน รัฐสภา กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ.ร. และสถานที่ราชการอื่น ๆ รวมทั้งในบางกรณีเปนการสั่งการใหจัด 
การประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะเวลากระชั้นชิดหรือในสถานการณไมปกติ เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องจําเปนเรงดวนตาง ๆ ซึ่งในการจัดประชุม 
ในภาวะไมปกตินั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาเตรียมการที่กระชั้นชิด จึงจําเปนตองมีการถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะการทํางาน
ตาง ๆ ใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูคือ : 
 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM :  

คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีตองานบริการคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไมต่ํากวาเปาหมาย 
ที่กําหนด (จากคะแนนเต็ม 5) 

แผนการจัดการ
ความรูแผนที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ 
องคความรูที่จําเปน : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู :  
  การประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดสงผลใหเกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม ซึ่งให
อิสระกับสวนราชการมากขึ้น และยังกําหนดใหตองมีการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานดังกลาวดวย เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM :  
รอยละของขาราชการที่ไดรับการพัฒนาตาม competency (ตามกลุมเปาหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป) 

 
ลงนาม :          

(นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ลงนาม :          

(นายสุรชัย  ภูประเสริฐ) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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 แผนการจัดการความรูสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 1)  
องคความรูเรื่องการจัดทาํมติคณะรฐัมนตรี 

กิจกรรม : การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดทํามติคณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักนติิธรรม  
การจัดทาํคูมอืการยกรางมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องกฎหมาย) 

 

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประเดน็ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีใหถูกตองตามกฎหมายและมปีระสิทธิภาพ 
องคความรูทีจ่ําเปน (K) : การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี  
ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : 1. จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองตัดสินวาขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (คาเปาหมายเทากับ 0) 
และคาเปาหมาย 2. จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและถูกทักทวงจากคณะรัฐมนตรี (คาเปาหมายเทากับ 0) 

กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ  
1. กําหนดประเด็นการจัดทําคูมือ ก.พ.-มี.ค. 53 สนธ. มีประเด็นการจัดทําคูมือ  1 ฉบับ สนธ. สนธ. ดําเนินการแลว KMP 1 
2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ก.พ.-มี.ค. 53 สนธ. มีการรวบรวมเอกสารขอมูล

ที่เกี่ยวของมีความครบถวน
สมบูรณ  

1 ชุด ผูเกี่ยวของกับ
การจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรี 

สนธ.  
ดําเนินการแลว KMP 2 

3. จัดทํารางคูมือการจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรี 

มี.ค. – ก.ค. 
53 

รางคูมือการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
(เรื่องกฎหมาย)  

แลวเสร็จ
ภายใน ก.ค. 

53 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรี 

สนธ. ดําเนินการแลว  KMP 3-4 

4. แจงเวียนใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล 

ส.ค. 53  รางคูมือการยกรางมติคณะรัฐมนตรี 
(เรื่องกฎหมาย) ที่ปรับปรุงตาม
ความเห็นของผูที่เกี่ยวของ 
 

แลวเสร็จ
ภายใน ส.ค. 

53 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรี 

สนธ. อยูระหวางการแจงเวียน 
ผูที่เกี่ยวของตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูล 

KMP 6-7 
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กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ  
5. เผยแพรผลการศึกษา ก.ย. 53  การแจงเวียนคูมือการยกรางมติ

คณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป) และ
เผยแพรผานชองทางตาง ๆ  

ไมนอยกวา 
2 ครั้ง 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดทํามติ

คณะรัฐมนตรีและ
บุคลากร สลค.  

ที่สนใจ 

สนธ.  KMP 5-6 
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 แผนการจัดการความรูสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 2)  
องคความรูเรื่องการจัดประชุมคณะรฐัมนตร ี

กิจกรรม : การจัดทําคูมือการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีในภาวะไมปกติ 
 

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประเดน็ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีใหถูกตองตามกฎหมายและมปีระสิทธิภาพ 
องคความรูทีจ่ําเปน (K) : การจัดประชมุคณะรัฐมนตรี 
ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรฐัมนตรีตองานบริการคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไมต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
และคาเปาหมาย (คาเปาหมาย 4.25 จากคะแนนเต็ม 5) 

กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ  
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประชุม

คณะรัฐมนตรีในสถานการณ 
ไมปกติ 

มี.ค.-เม.ย. 
53 

กปค. มีการรวบรวมเอกสารขอมูล
เกี่ยวกับการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในสถานการณไม
ปกติอยางครบถวน  

1 ชุด ผูเกี่ยวของกับ
การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 

กปค. ดําเนินการแลวเสร็จ KMP 1-2 

2. จัดกิจกรรมในการระดมความ
คิดเห็นและรวบรวมรายละเอียด
ของขั้นตอนการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในสถานการณ 
ไมปกติ 

พ.ค. 53 กปค. จัดทํารางขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการจัดประชุมใน
สถานการณไมปกติไดในเวลา 
ที่กําหนด  

แลวเสร็จ
ภายใน  พ.ค. 

53 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 

กปค. อยูระหวางดําเนินการ  KMP 1-2 

3. จัดทํา work flow ของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัด
ประชุมในสถานการณไมปกติ 

มิ.ย. 53 กปค. จัดทํา work flow ของงาน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีใน
สถานการณไมปกติแลวเสร็จใน
เวลาที่กําหนด 

แลวเสร็จ
ภายใน  มิ.ย. 

53 

กปค.  อยูระหวางดําเนินการ KMP 3-4 
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กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ  
4. แจงเวียนใหผูที่เกี่ยวของกับการจัด

ประชุม ตรวจสอบความถูกตองของ 
work flow และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในสถานการณไม
ปกติ 

ก.ค. 53 กปค. สามารถปรับปรุงแกไข work 
flow และขั้นตอนการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในสถานการณไมปกติ 
ตามความเห็นของผูที่ เกี่ยวของได
อยางครบถวน 

แลวเสร็จ
ภายใน  ก.ค. 

53 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 

กปค. ยังไมไดดําเนินการ KMP 7 

5. เผยแพรแนวทางการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในสถานการณไม
ปกติ 

ส.ค. 53 แนวทางการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในสถานการณไม
ปกติไดรับการเผยแพรผานชอง
ทางการเรียนรูตาง ๆ เชน แจง
เวียนใหผูที่เกี่ยวของกับการจัด
ประชุม รวมทั้งเผยแพรใน 
Knowledge Center และสารชมรม
คนใฝรู  

ไมนอยกวา 
2 ครั้ง 

ผูเกี่ยวของกับ
การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 
และผูที่สนใจ 

กปค. - KMP 5-6 
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 แผนการจัดการความรูสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 3)  
องคความรูเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม : การบริหารผลการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
โดยการดําเนนิการฝกอบรมตามแผนการพัฒนาบุคลากร (สวนของสมรรถนะ) 

 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประเดน็ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีใหถูกตองตามกฎหมายและมปีระสิทธิภาพ 
องคความรูทีจ่ําเปน (K) : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : รอยละของขาราชการที่ไดรับการพัฒนาตาม competency (ตามกลุมเปาหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป) 
และคาเปาหมาย (รอยละ 70) 

กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ  
1. การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
(ตามผลการประเมินสมรรถนะ) 

เม.ย. – พ.ค. 
53 
 

รางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สลค. แลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

แลวเสร็จ
ภายใน พ.ค. 

53 

สบก. สบก. แผนการพัฒนาและ
ฝกอบรมสมรรถนะการ
ปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ สลค. 
จํานวน 2 สมรรถนะที่
สําคัญ ไดแก การ
ทํางานเปนทีม และ
การคิดเชิงระบบ ซึ่ง 
ลคร. อนุมัติใหดําเนนิ
โครงการชวง 6 เดือน
หลัง 

CMP 1-3 
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กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ  
2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร (สวนของสมรรถนะ) 

ก.ค. 53 1. จํานวนบุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรม 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

บุคลากร สลค. สบก. ดําเนินการจัดการ
ฝกอบรมที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร สลค. ตามที่
กําหนดในการประเมิน
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 3 
กลุม 

CMP 4 

  2. ระดับความรูและความเขาใจที่
เพิ่มขึ้นของผูเขารับการฝกอบรม  
(ตามระบบการประกันคุณภาพ) 
 
 
 

  สบก. บุคลากรที่เขารับการ
ฝกอบรมมีความรูและ
ความใจที่ดีเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงกอนเขารับการ
ฝกอบรมฯ โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
 
 
 
 

CMP 4 
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 กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ  หมายเหตุ  
3. ติดตามและประเมินผลบุคลากร 
ภายหลังการฝกอบรมฯ 

- การจัดระบบ/กลไกในการ
ติดตามผล 

- การรายงานผลใหผูบริหาร
รับทราบ 

ก.ย. 53 1. บุคลากรที่มีการติดตามผลได
รับการพัฒนาตามความเหมาะสม
และตอเนื่อง  

ไมนอยกวา
รอยละ 50 

บุคลากร สลค. สบก. อยูระหวางการ
ดําเนินการติดตาม ซึ่ง
กําหนดไวในชวงหลัง 3 
เดือนหลังการฝกอบรม
เปนตนไป 

CMP 5-6 

 2. แนวทางการพัฒนา   สบก. มีการรายงานผลการ
ฝกอบรมฯ แตยังไมมี
การรายงานผลการ
ติดตามผลการ
ฝกอบรมฯ (ซึ่งกําหนด
ชวงประเมิน 3 เดือน) 

CMP 5-6 

หมายเหต ุ   
กระบวนการจดัการความรู (Knowledge Management Process) คือ 
 KMP1 = การบงชี้ความรู  KMP 2 = การสรางและแสวงหาความรู KMP 3 = การจัดความรูใหเปนระบบ   KMP 4 = การประมวลและกลั่นกรองความรู  
 KMP 5 = การเขาถึงความรู  KMP 6 =  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู KMP 7 = การเรียนรู 
  
กระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) คือ  
 CMP 1 = การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  CMP 2 = การสื่อสาร   CMP 3 = กระบวนการและเครื่องมือ  CMP 4 = การเรียนรู   
 CMP 5 = การวัดผล  CMP 6 = การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
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ภาพรวมแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาระบบการสนับสนุน 
การบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรีใหถูกตองตาม
กฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาประสทิธิภาพ
การประสานงานและการ
ขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การเสริมสรางบทบาท
เชิงรุกขององคกร 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การใหบริการสวนราชการ
และประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรม 
การจัดการความรู 

1. การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักนิติธรรม 
การจัดทําคูมือการยกรางมติ
คณะรัฐมนตรี (เรื่องกฎหมาย) 
(สนธ.) 

2. การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
การจัดทําคูมือการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในภาวะไมปกติ 
(กปค.) 

กิจกรรม 
การจัดการความรู 

3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารผล
การปฏิบัติงาน สลค. โดย
การดําเนินการฝกอบรม
ตามแผนการพัฒนา
บุคลากร (สวนของ
สมรรถนะ) (สบก.) 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและพฒันา
องคการใหสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 6 

การพัฒนาบุคลากร 
สูความเปนเลิศ 
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