
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2552 
 

แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจําปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พพ..ศศ. . 25522552  
((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง))  



คํานําคํานํา  
 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู 

(Knowledge Management: KM) ในองคกรอยางเปนระบบ และการสนับสนุนใหบุคลากร สลค. มีการ

เรียนรู จึงไดดําเนินการจัดการความรูและจัดทําแผนการจัดการความรูอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหมีการรวบรวมและวิเคราะหความรู และสรางแนวปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานขององคกร รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น และสราง สลค. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สลค. ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ตามหลักการของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการจัดการความรูดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 

เมษายน 2552 โดยกําหนดองคความรูที่ใชในการจัดทําแผนดังกลาว จํานวน 6 เร่ือง คือ กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ การบริหารราชการแผนดิน การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี การขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และการบริหารและพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี รวมทั้งไดกําหนดโครงการเพื่อรองรับการจัดการความรูในเรื่องดังกลาวจํานวน 10 โครงการ  

  ตอมาสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหสวนราชการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอนและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด คณะกรรมการบริหาร

จัดการความรูของ สลค. ไดพิจารณาทบทวนและยืนยันใหมีการดําเนินการตามองคความรูและโครงการ

ตามแผนการจัดการความรู สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับเดิม 

  ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความรูของ สลค. ไดจัดทําแผนการจัดการ

ความรู สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีในฐานะผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 

(CKO) ของ สลค. ไดใหความเห็นชอบแลว 

 
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

กรกฎาคม 2552  



สารบัญสารบัญ  
หนา 

 

บทนํา 1 
 

ขอมูลพื้นฐานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วิสัยทัศนและประเด็นยทุธศาสตร 3 

 Strategy map 4 

 โครงสราง 5 

 อัตรากําลัง 6 

 

องคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 องคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 7 

 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางองคความรูและยทุธศาสตรขององคกร  13 

 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 ภาพรวมแผนการจัดการความรู ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 15 

 การจําแนกองคความรูที่จาํเปนตอการผลกัดันตามประเด็นยุทธศาสตร  17 

 การเลือกองคความรูที่จาํเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตร 21 

 แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 28 

 
ภาคผนวก 

 หนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ือง แผนการจัดการความรู 43 

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง) 

 หนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ือง แผนการจัดการความรู 45 

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
 



แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ   พพ ..ศศ .  .  2552 2552 ((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง ))   
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บทนาํบทนาํ 

 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดมีการทบทวน

วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและทิศทาง 

การดําเนินงาน และใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิสัยทัศน

ที่ไดกําหนดขึ้นใหมคือ “สลค. มีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดิน

ของคณะรัฐมนตรี” และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 2 ประเด็น ไดแก  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 

และการประสานงานในภารกิจของ สลค.  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในการทํางาน 

 ดังนั้น จึงไดมีการทบทวนองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานของ สลค. ใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรมากยิ่งขึ้นในเดือนธันวาคม 2551  

 นอกจากนี้ สลค. ไดประเมินผลการจัดการความรูของ สลค. โดยผูประเมินคือ ดร.บุษกร 

วัชรศรีโรจน ผูอํานวยการหลักสูตรภาคพิเศษเทคโนโลยีทางการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมทั้งไดศึกษาวิเคราะหแผนการจัดการความรูของสวนราชการอื่น 

เชน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ซึ่งพบวาการจัดการความรูของ สลค. ในระยะเวลาที่ผานมามีกิจกรรม/โครงการมากเกินไปทําให

ไมเกิดผลลัพธที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการจัดการความรู สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

จึงปรับใหมีจุดเนนที่ชัดเจน มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีผลลัพธเปนรูปธรรม และสอดคลองกับ

กระบวนการจัดการความรูทั้ง 7 กระบวนการ1 ซึ่งเปนกรอบในการจัดการความรู  

 องคความรูหลักที่ใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ประกอบดวยองคความรูเพื่อผลักดันประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 4 องคความรูคือ เทคนิคการ
วิเคราะหการสรุปประเด็นและกระบวนการการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี การจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญ (บทบัญญัติที่ เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรี) และหลักการบริหารราชการแผนดิน และองคความรูเพื่อผลักดันประเด็นยุทธศาสตร 

                                                 
 กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 7 กระบวนการ คือ  

1. การบงชี้ความรู  2. การสรางและแสวงหาความรู  3. การจดัความรูใหเปนระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู 5. การเขาถึงความรู  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 7. การเรียนรู  



แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พพ ..ศศ .  .  2552 2552 ((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง ))  
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ที่ 2 จํานวน 2 องคความรู คือ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและการบริหารและพัฒนา

องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และไดกําหนดโครงการเพื่อสรางองคความรูและ

สนับสนุนการเรียนรูตามกระบวนการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 10 โครงการ 

 
 

 



  
  
  
  

ขอมูลพ้ืนฐานของขอมูลพ้ืนฐานของ  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

 

 

 

 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี 

แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 
ประจําปงบประมาณ

 พพ
.. ศศ . . 2552 

2552 (( ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง ))   
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วิสัยทัศน : สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานทีเ่ปนเลิศในการสนับสนนุการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 
พันธกิจ : ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา สวนราชการในพระองค สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอืน่ของรัฐ  

 รวมทัง้การบรกิารประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทนัสมยัและสอดคลองกับภาวการณตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

ในการทํางาน 

วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 

และการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

เปาประสงค 1 

สํานักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีสามารถ

สนับสนนุกระบวนการ

ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

ใหดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เปนไป

ตามหลกันิติธรรม 

และหลักการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี 

เปาประสงค 2 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ

ใหความรวมมอืกับ

สํานักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีในการ

ประสานงานใน

ภารกิจของสํานัก

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 3 

สํานักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

สามารถเผยแพร

ขอมูล ความรูแก

หนวยงานภาครัฐ 

และภาคประชาชน

ทั่วไปไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และทัว่ถึง 
 

เปาประสงค 4 

ผูรับบริการ 

(คณะรัฐมนตรี  

สวนราชการ ราชการ

ในพระองค 

ประชาชน) มคีวาม 

พึงพอใจกับการ

ปฏิบัติงานของ 

สํานักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี 

 

เปาประสงค 5 

สํานักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีมีระบบ

การบริหารงานที่มี

มาตรฐานและเปนไป

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 6 

บุคลากรสํานกั

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดรับ

การพัฒนาเพือ่เพิ่ม

ขีดสมรรถนะ ความรู

และทักษะในเชิง

กวางและเชงิลึก 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําป

แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําป งบประมาณ

  พ
งบประมาณ

  พ
.. ศศ . . 2552   

2552   (( ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง ))    
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แผนที่ยุทธศาสตร แผนที่ยุทธศาสตร ((SSttrraatteeggyy  MMaapp))  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 

พันธกิจ : ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา สวนราชการในพระองค สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ  

รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคลองกับภาวการณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในการทํางาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี และ
การประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ปร
ะส
ิทธ

ิผล
 

คุณ
ภา
พ 

กา
รใ
หบ

ริก
าร

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พข

อง
 

กา
รป

ฏิบั
ติร

าช
กา
ร 

กา
รพ

ัฒน
า  

อง
คก

ร 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสนับสนุน 

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เปนไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบการบริหารงาน 

ที่มีมาตรฐานและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือกับสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มขีดสมรรถนะ ความรูและทักษะในเชิงกวางและเชิงลึก 

 

ผูรับบริการ (คณะรัฐมนตรี สวนราชการ  

ราชการในพระองค ประชาชน) มีความพึงพอใจกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถเผยแพรขอมูล 

 ความรูแกหนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชนทั่วไปไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว และทั่วถึง 
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โครงสรางโครงสรางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)  

 

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ปรึกษาประจํา สลค.  

- กลุมพฒันาระบบบริหาร 

- กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

สํานักนิติธรรม 

สํานักอาลักษณ 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ 

สํานักสงเสริม 

และประสานงานคณะรัฐมนตร ี

สํานักบริหารกลาง 

กองการประชมุคณะรัฐมนตร ี

สํานักพัฒนายทุธศาสตร 

และติดตามนโยบายพิเศษ 

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา* 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี พ

แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี พ

.. ศศ . . 2552
2552       (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
 

 

66 อัตรากําลังจําแนกตามสํานักอัตรากําลังจําแนกตามสํานัก//กองกอง  
 

ระดับ 

 

 
 

สํานกั/กอง 

ขาราชการ 

ลูกจาง 
พนักงาน

ราชการ 
รวม 

บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป  

ระ
ดับ
ตน

 

ระ
ดับ
สูง

 

ระ
ดับ
ตน

 

ระ
ดับ
สูง

 

ปฏ
ิบัติ
กา
ร 

ชํา
นา
ญ
กา
ร 

ชํา
นา
ญ
กา
ร

พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว
ชา
ญ

 

ทร
งค
ุณ
วุฒ

ิ 

ปฏ
ิบัติ
งา
น 

ชํา
นา
ญ
งา
น 

อา
วุโ
ส 

ทัก
ษะ
พิเ
ศษ

 

รวม 

ผูบริหาร  5       1     6 (วาง 1)   7 

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนายุทธศาสตรและ

ระบบการบริหาร 
             วาง 1   1 

กลุมตรวจสอบภายใน      1 1       2   2 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร     1  1       2   2 

สํานักบริหารกลาง    1 8 16 5   4 23 1  58 (วาง 5) 24 1 88 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี   1   7    2 11 1  22 (วาง 2)  11 35 

สํานักนิติธรรม    1 7 10 11 1  3 13   46 (วาง 2) 4 12 (วาง 5) 69 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ    1 1 7 3 1  5 10   28 (วาง 4)  16 48 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตาม

นโยบายพิเศษ 
   1 3 6 7   1 3 1  22 (วาง 1)  2 25 

สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี    1 3 11 15   2 11   43 (วาง 3)  1 47 

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี    1 6 4 4   5 1   21 (วาง 1)  1 23 

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอสิริยาภรณ    1 2 12 13 1  1 21   51 (วาง 6) 4 6 (วาง 5) 73 

รวม  5 1 7 31 74 60 3 1 23 93 3  301 (วาง 26) 32 50 (วาง 10) 420 

ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 



  
  
  

องคความรูองคความรู  
ที่ใชในการปฏิบัติงานของที่ใชในการปฏิบัติงานของ  

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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องคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานขององคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   

 

 

 “"องคความรู" หมายถึงตัวความรูที่กําหนดขอบเขตไดและระบุเฉพาะเจาะจงได เปนสิ่งที่

สราง ผลิต และพัฒนาได เผยแพร ถายทอด และนํามาใชประโยชนได เชน พูดวา งานวิจัยชิ้นนี้สรางองค

ความรูใหมใหกับวงการศึกษา คําวา "องคความรู" แตกตางจากคําวา "ความรู" ตรงที่ องคความรูเปนสิ่ง

ภายนอกที่สรางจากความรูที่อยูภายในตัวบุคคล องคความรูสามารถกําหนดขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงได 

สวนความรูมีลักษณะเปนนามธรรม อยูภายในตัวบุคคล ยากที่จะเห็นได”1 ดังนั้น องคความรูที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู แนวทางหรือวิธีการซึ่งใชในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และกอใหเกิดผลสําเร็จมากกวาความรู แนวทางหรือวิธีการอื่น ๆ  

 สลค .  ไดมีการสํารวจองคความรูที่ ใช ในการปฏิ บัติงานขององคกร  คร้ังแรกใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยออกแบบสอบถามใหบุคลากรของแตละสํานัก/กองระบุองคความรูที่ตนเอง
ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาสรุปเปนองคความรูของ สลค. และไดดําเนินการทบทวนองคความรู คร้ังที่ 1 
เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2551 เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดการความรู
และเปนแนวทางการพัฒนาความรูของบุคลากรใหเปนระบบ สอดคลองกับภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร 
โดยในการจัดทําแผนการจัดการความรูในทุกปงบประมาณไดมีการเลือกองคความรูเหลานี้เปนองคความรู
หลักในการดําเนินการจัดการความรู เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คือ องคความรูเร่ืองการใหบริการ
ขอมูลขาวสาร การซอม-สรางเครื่องราชอิสริยาภรณ และการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คือ องคความรูเร่ืองการบริหารราชการแผนดิน และเทคนิคการวิเคราะห การสรุป
ประเด็น และกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
 ปจจุบันองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงานของ สลค2. มีดังนี้ 

 

องคความรู รายละเอียดขององคความรู 

1. การเสนอเรือ่งและการประชุมคณะรฐัมนตร ี
 1.1 เทคนิคการวิเคราะห การสรปุ
ประเด็น และกระบวนการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม

คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลกัเกณฑและ

วิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2548 กระบวนการเสนอเรื่อง 
                                                 
1  ชลธิชา สุดมุข.  “ความหมายขององคความรู”, เว็บไซตราชบัณฑิตยสถาน, http://www.royin.go.th/th/board/board-content.php?QID=9106 
2  ผลจากการแจงเวียนทบทวนองคความรู เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 
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องคความรู รายละเอียดขององคความรู 

ตอคณะรัฐมนตรี เทคนิคการวิเคราะหเร่ือง และการสรุปประเด็น 

วิธีการ ข้ันตอน แนวปฏิบัติในการจัดทําเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี 

และขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่วของ 

 1.2 การจัดทาํมตคิณะรัฐมนตรี  ประเภทของมติคณะรัฐมนตรี การจัดทาํมติคณะรัฐมนตรี  

การบังคับใชและการแจงมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนาและ 

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี การตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี 

 1.3 ระบบงบประมาณและ 
การคลังภาครฐั  

การจัดทาํ การจัดสรร และการบริหารงบประมาณ  

 

 1.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

การจัดทาํเรื่องเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี การจัดทาํและจัดสงระเบียบวาระฯ การจัดประชุม

และอํานวยความสะดวกในวนัประชุมคณะกรรมการกลัน่กรอง

เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดทาํมต ิการจดัทาํสรุปผล 

การประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองฯ และการวิเคราะห จัดเก็บ

ขอมูลมติคณะกรรมการกลัน่กรอง 

 1.5 การแตงตั้งขาราชการ
การเมือง ผูบริหารและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการตาม
กฎหมาย  

อํานาจหนาที่ คุณสมบัติของการแตงตั้งขาราชการการเมอืง 

ผูบริหารและกรรมการรัฐวิสาหกจิ การแตงตั้งกรรมการตาม

กฎหมาย ข้ันตอนและการตรวจสอบคุณสมบัติและ 

การเสนอเรื่องการแตงตั้งตอคณะรัฐมนตรี 

 1.6  การแตงตั้งขาราชการและ
บุคคลประเภทตาง ๆ และการพนจาก
ตําแหนง  

การดําเนินการเกี่ยวกบัการแตงตั้งขาราชการ กรรมการ และ

บุคคลบางตําแหนงทีก่ฎหมายกําหนดใหเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา และนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง และการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ 

กรรมการและบุคคลบางตําแหนงทีก่ฎหมายกาํหนดใหตอง 

นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ รวมทัง้

การใหพนจากตําแหนง ซึง่กฎหมายกําหนดใหตองนาํความ

กราบบังคมทลูพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง หรือ

นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท 

แลวแตกรณี  
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 1.7 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  การจัดทาํระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การจดัทํา

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีลวงหนา 8 สัปดาห  

การจัดสงระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การอํานวย 

ความสะดวกในวนัประชุมคณะรัฐมนตรี  

 1.8 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี  

ความรูเกีย่วกบัองคประกอบ คุณสมบัติและอํานาจหนาที่ของ

คณะรัฐมนตรี กฎหมายทีเ่กีย่วของกับคณะรัฐมนตรี ลําดับการ

ส่ังการและการมอบหมายงาน หนวยงานที่กํากับดูแล  

หลักความรับผิดชอบรวมกนัและหลกัการรักษาความลบั 

ของคณะรัฐมนตรี ความแตกตางระหวางอํานาจหนาทีข่อง

คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

 1.9 การเขียนรายงานการประชุม  การจัดทาํสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและสรุปผลการ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
2. การบรหิารราชการแผนดินของคณะรฐัมนตร ี
 2.1 รัฐธรรมนูญ (บทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับการบริหารราชการ
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 ระบบการติดตามและรายงาน
ผลการดาํเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี  

หลักเกณฑ แนวปฏิบัติและกระบวนการตดิตามและการรายงาน

ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
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 2.6 กระบวนการตดิตามและ
รายงานผลการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและ
นโยบายรัฐบาล  

แนวปฏิบัติ และกระบวนการในการติดตามและจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ และนโยบาย

รัฐบาล  

 2.7 การประมวลมติคณะรัฐมนตรี  แนวทางและวธิีการจัดทาํประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

 2.8 การพัฒนามตคิณะรัฐมนตรี  แนวทางและวธิีการพฒันามติคณะรัฐมนตร ี
3. กฎหมาย 
 3.1 กระบวนการตรากฎหมาย  กระบวนการตรากฎหมายประเภทตาง ๆ   

 3.2 การยกรางกฎหมาย  องคประกอบของรางกฎหมายประเภทตาง ๆ และการตรวจราง

กฎหมาย 

 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  
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 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 ี

 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 การบริการขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายขอมลูขาวสาร 

ระเบียบปฏิบัติ ข้ันตอน และวิธีการใหบริการขอมูลขาวสาร 

 5.4 CABNET  การใชงานระบบ CABNET  
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6. การบรหิารงานภายในองคกร 
 6.1 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การกาํหนดสมรรถนะของบุคลากร 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  

 6.2 การปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง 

การจัดและปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง  

 6.3 การเงนิงบประมาณและการ
บัญชี  

การเสนอของบประมาณประจําป ประเภทของงบประมาณ 
การกนัเงนิ การวางแผนการใชงบประมาณ 

 6.4 การเงนิและบญัชีตามระบบ 
GFMIS  

การเบิกจายเงนิ และการจัดทําบัญชีตามระบบ GFMIS 

 6.5 การพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง  กฎระเบียบทีเ่กี่ยวของกับการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจาง  
การเขียน TOR การตรวจรับพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 6.6 งานสารบรรณและงานธุรการ  ระเบียบปฏิบัติ ข้ันตอน และวิธีการที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ 
งานธุรการ 

 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 การบริหารและพัฒนาองคกร
ตามหลกัการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี 

การบริหารจัดการสมัยใหม เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) การจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนการทาํงาน 
การสรางนวัตกรรมเพื่อพฒันาประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน  

 



แผนการจัดการแผนการจัดการ ความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พพ ..ศศ .  .  25522552   ((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง ))   
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางองคความรูและยุทธศาสตรขององคกรแผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางองคความรูและยุทธศาสตรขององคกร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน : สลค. มีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตร ี
พันธกิจ : ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา สวนราชการในพระองค สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และหนวยงานอื่นของรฐั รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคลองกับภาวการณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของ สลค. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในการทํางาน 

1. การเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  
 1.1 เทคนิคการวิเคราะห 
การสรุปประเด็น และ
กระบวนการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี  
 1.2 การจัดทํามติ
คณะรัฐมนตรี 
 1.3 ระบบงบประมาณและ
การคลังภาครัฐ  
 1.4 การจัดประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี  
 1.5 การแตงตั้งขาราชการ
การเมือง ผูบริหารและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการตาม
กฎหมาย  
 1.6 การแตงตั้งขาราชการ
และบุคคลประเภทตาง ๆ และ
การพนจากตําแหนง  
 1.7 การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 
 1.8 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี  
 1.9 การเขียนรายงาน 
การประชุม  

2. การบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรี 
 2.1 รัฐธรรมนูญ 
(บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
การบริหารราชการแผนดิน
ของคณะรัฐมนตรี)  
 2.2 หลักการบริหาร
ราชการแผนดนิ 
 2.3 ความสัมพันธระหวาง

คณะรัฐมนตรีกับองคกรอิสระ  

 2.4 นโยบายและแผนหลัก

ของประเทศ  

 2.5 ระบบการติดตามและ

รายงานผลการดําเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตร ี 

 2.6 กระบวนการติดตาม

และรายงานผลการดําเนินการ

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

และนโยบายรัฐบาล 

 2.7 การประมวลมติ

คณะรัฐมนตรี  

 2.8 การพัฒนามติ

คณะรัฐมนตรี  

3. กฎหมาย 
 3.1 กระบวนการตรา
กฎหมาย  
 3.2 การยกรางกฎหมาย  
 3.3 การวินิจฉัยและ
ตีความกฎหมาย  
 3.4 กฎหมายมหาชนและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่สําคัญ  
 3.5 การนําเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

4. ราชการในพระองค 
 4.1 ประวัติ ประเภท 
เครื่องราชอิสริยาภรณ และการ
ลําดับเกียรติฯ และการประดับ  
 4.2 การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  
 4.3 การแตงตั้งขาราชการ
และบุคคลประเภทตาง ๆ และ
การพนจากตําแหนง  
 4.4 การขอพระราชทาน
พระมหากรุณา  
 4.5 การปฏิบัติตนในการ
เขาเฝาฯ  
 4.6 การปฏิบัติตนใน 
พระราชพิธีและรัฐพิธี  
 4.7 งานความสัมพันธ
ระหวางประเทศในความ
รับผิดชอบของ สลค.  
 4.8 การจัดทํารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
สมุดไทย  

5. สารสนเทศ 
 5.1 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขาย  
 5.2 การประมวลผลและ
จัดการขอมูลและสารสนเทศ  
 5.3 การบริการขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายขอมูล
ขาวสาร 
 5.4 CABNET  
 

6. การบริหารงานภายใน
องคกร 
 6.1 การบริหารงานบุคคล  
 6.2 การปรับปรุง
โครงสรางและอัตรากําลัง 
 6.3 การเงินงบประมาณ
และการบัญชี  
 6.4 การเงินและบัญชี 
ตามระบบ GFMIS  
 6.5 การพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจาง  
 6.6 งานสารบรรณและ
งานธุรการ  
 6.7 การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
จัดทําโครงการและการบริหาร
โครงการ  
 6.8 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 6.9 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  
 

7. การพัฒนาองคกร 
 7.1 ประวัติความเปนมา
ของ สลค. 
 7.2 การบริหารและ
พัฒนาองคกรตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 



แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ   พพ ..ศศ .  .  25522552   ((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง ))   
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แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู  
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552  

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําประจํา ปงบประมาณ  ปงบประมาณ  พพ ..ศศ .  .  25522552   ((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง ))  

ภาพรวมภาพรวมแผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรูของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25525522  
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วิสัยทัศน : สลค. มีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตร ี

พันธกิจ : ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา สวนราชการในพระองค สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น

ของรัฐ รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมรีะบบการบริหารจัดการทีท่นัสมัยและสอดคลองกับภาวการณตามหลกัการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสนับสนนุการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงาน 
ในภารกิจของ สลค. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาองคกรสูความเปนเลศิในการทํางาน 

 

1.  เทคนิคการวิเคราะห การ
สรุปประเด็น และกระบวนการ
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

3. รัฐธรรมนญู (บทบัญญตัิที่
เกี่ยวของกับการบรหิารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรี) 

5. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิริยาภรณ 

6. การบริหารและพัฒนา
องคกรตามหลักการบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

2. การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
 

4. หลกัการบริหารราชการ
แผนดิน 

 

1.1  โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการวิเคราะห
เรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
 - ฝกอบรมการวิเคราะห

และจัดทําเรื่องฯ  

 - Workshop การวิเคราะห

และจัดทําเรื่องฯ 
1.2 โครงการศึกษาแนว
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีกรณศีึกษาเฉพาะ
เรื่องการดาํเนินงานโครงการ
รวมทุนระหวางสวนราชการ 
รัฐวสิาหกิจกบัภาคเอกชน 
  - ศึกษาความรูที่เกี่ยวของ 

  - เผยแพรผลการศึกษา 

2.1 โครงการศึกษาเกีย่วกับ
มติคณะรัฐมนตรี 
  - รวบรวมความรูที่เกี่ยวของ 

  - สัมมนารับฟงความคิดเหน็ 

  - เผยแพรผลการศึกษา 
2.2 โครงการศึกษาเขตอํานาจ
ของมติคณะรัฐมนตรศีึกษา
กรณีรฐัวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
  - ศึกษาวิจัย 

  - เผยแพรผลการศึกษา 
 

3.1 โครงการเตรยีมการเพื่อ
การดําเนินการตามมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย ป 2550 
  - รวบรวมความรูที่เกี่ยวของ 

  - สัมมนาระดมความคิดเหน็ 

  - สรางแนวปฏบิัติ 

  - เผยแพรแนวปฏิบัติ 
 

4.1 โครงการจัดทําคูมือ
สนับสนุนการทํางานของ
คณะรัฐมนตรี 
  - กําหนดประเด็นที่จะจัดทํา

คูมือ 

  - รวบรวมขอมลูและยกราง

คูมือ 

  - ประชุมผูที่เกีย่วของเพื่อ

พิจารณาความถูกตองของคูมือ 

  - เผยแพรคูมือ 

 

5.1 โครงการประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราช-
อิสริยาภรณ 
  - ประชุมชี้แจงสรางความ

เขาใจตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราช-

อิสริยาภรณ 

6.1 โครงการศึกษาการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในระบบ
การตัดสนิใจของคณะรฐัมนตรี 
  - ศึกษาความรูที่เกี่ยวของ 

  - เผยแพรผลการศึกษา 
4.1.2 โครงการสงเสริมการ
กํากับดูแลองคกรที่ดี 
  - เผยแพรความรูเกี่ยวกับ 

ธรรมาภิบาล 
4.1.3 โครงการพัฒนาการ
บริหารความรูของ สลค. 
  - การศึกษาดูงาน 

  - สารชมรมคนใฝรู 

  - การประกวดนวัตกรรม 



แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ   พพ ..ศศ .  .  25522552   ((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง ))   
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    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ องคความรูทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด (KPI)  คาเปาหมาย 

1. การสนับสนุนการบริหาร

ราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรี 

และการประสานงานในภารกิจ

ของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

1.1 สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีสามารถ

สนับสนนุกระบวนการ

ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ใหดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

เปนไปตามหลกันิติธรรม 

และหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

1.1.1 รอยละของความสาํเร็จในการ

ตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย 

(พิจารณาเฉพาะรางพระราชบัญญัติ) 

รอยละ 100 1) เทคนิคการวเิคราะห  
การสรุปประเด็น และ
กระบวนการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี 
2) รัฐธรรมนูญ 
(บทบัญญัติที่เกี่ยวของกบั
การบรหิารราชการแผนดิน
ของคณะรฐัมนตรี 
3) กระบวนการตรากฎหมาย 

4) การจัดประชุม

คณะรัฐมนตรี 

5) การจัดประชุม 

6) คณะกรรมการกลั่นกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

1.1.2 รอยละของความสาํเร็จในการ

ตรวจสอบรางอนุบัญญัติที่เสนอ

คณะรัฐมนตรี 

รอยละ 100 

1.1.3 รอยละของความสาํเร็จในการ

ตรวจสอบความถูกตองของราง

พระราชบัญญตัิและรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญกับมติของรัฐสภา 

รอยละ 100 

1.1.4 รอยละของสรุปผลการประชุม

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ดําเนนิการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กาํหนด 

 

รอยละ 100 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ องคความรูทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด (KPI)  คาเปาหมาย 

  1.1.5 รอยละของการจัดทาํสรุปผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนนิการไดโดยไมผิดพลาด 

รอยละ 100  

1.1.6 ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูล
ประกอบการวนิิจฉัยของคณะรัฐมนตร ี

ระดับคะแนน 8.4 

1.1.7 รอยละของจํานวนเรื่องทีน่ําเสนอ
เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมี
ความเห็นเชิงวิเคราะหจาก สลค. 
ประกอบการตดัสินใจ 

มากกวารอยละ 
31 

1.2 หนวยงานที่เกีย่วของให
ความรวมมือกับสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีใน
การประสานงานในภารกิจ
ของสํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1 ระดับความสาํเร็จของการเสนอเรื่อง
เขาสูคณะรัฐมนตรีของหนวยงานที่เสนอ
มาตามบัญชวีาระลวงหนา 8 สัปดาห 

รอยละ 100 1) หลักการบรหิารราชการ
แผนดิน 
2) ความสัมพันธระหวาง
คณะรัฐมนตรีกับองคกรอิสระ 1.2.2 ระดับความสาํเร็จในการแกไข

ระเบียบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

ระดับคะแนน 5 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
 

 11 99 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ องคความรูทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด (KPI)  คาเปาหมาย 

 1.3 สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีสามารถ

เผยแพรขอมูล ความรูแก

หนวยงานภาครัฐ และภาค

ประชาชนทัว่ไปไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว และทั่วถงึ 

 

1.3.1 รอยละของจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

ที่สามารถเผยแพรสูสาธารณชน ภายใน  

1 วันทําการภายหลงัการแจงยนืยันมติ

คณะรัฐมนตรี 

รอยละ 100 1) การจัดทาํมติ
คณะรัฐมนตรี 
2) การใหบริการขอมูล
ขาวสารตามกฏหมายขอมูล

ขาวสาร 

3) การนาํเรื่องประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษา 

4) การประมวลผลและ
จัดการขอมูลสารสนเทศ 

 

 1.3.2 รอยละของเรื่องทีน่ําความกราบ

บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้

และพนจากตาํแหนงที่สามารถแจง

หนวยงานเจาของเรื่องและลงราชกิจจา

นุเบกษาภายใน 1 วัน 

รอยละ 100 

  1.3.3 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงน้าํหนกัในการนาํมติคณะรัฐมนตรมีา

จัดหมวดหมู และบันทึกจัดทาํลงฐาน

ขอมูลคอมพิวเตอร 

รอยละ 100 

  1.3.4 ระดับความสาํเร็จในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของราชการ 

ระดับคะแนน 5  

     

     



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ องคความรูทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด (KPI)  คาเปาหมาย 

 1.4 ผูรับบริการ 

(คณะรัฐมนตรี  

สวนราชการ ราชการใน

พระองค ประชาชน) มีความ

พึงพอใจกับการปฏิบัติงาน

ของสํานกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

1.4.1 ระดับความสาํเร็จของการกาํหนด 

แนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอ

พระราชทานพระบรมราชานญุาตเรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ระดับคะแนน 5 1) การขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิริยาภรณ 
2) การแตงตั้งขาราชการ
การเมือง ผูบริหารและ

กรรมการรัฐวสิาหกจิ และ

กรรมการตามกฎหมาย 

3) การแตงตั้งขาราชการและ
บุคคลประเภทตาง ๆ และ

การพนจากตําแหนง 

 

 1.4.2 รอยละของจํานวน

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่

สามารถดาํเนนิการใหสงคนืได สําหรับ

กรณีปกติ 

รอยละ 100 

  1.4.3 รอยละของจํานวน

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่

สามารถเรยีกคืนไดเทียบกบัจํานวนที่สวน

ราชการเสนอใหดําเนนิการและไดรับ

พระราชทานพระบรมราชานญุาตใหเรียก

คืนแลว 

รอยละ 100 

  1.4.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 85  

     



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ องคความรูทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด (KPI)  คาเปาหมาย 

2. การพัฒนาองคกรสูความเปน

เลิศในการทํางาน 

2.1 สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีระบบการ

บริหารงานที่มมีาตรฐานและ

เปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.1.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ

นโยบายการกาํกับดูแลองคกรที่ดีและ

นําไปสูการปฏิบัติ 

ระดับคะแนน 5 1) การบรหิารและพัฒนา
องคกรตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 
2) การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

3) การจัดทาํแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ จัดทาํ

โครงการและบริหารโครงการ 

4) การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

5) การพัสดุและการจัดซื้อ 

จัดจาง 

6) การเงนิและบญัชีตาม
ระบบ GFMIS 

 2.1.2 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ําหนกัของความสาํเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร

งบประมาณรายจายฯ) 

รอยละ 100 

  2.1.3 ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเหน็และรวมติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติราชการ 

ระดับคะแนน 5 

 

  2.1.4 ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการ

ตามมาตรการปองกนัและปราบปรามการ

ทุจริต 

ระดับคะแนน 5 

  2.1.5 รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิ

งบประมาณรายจายลงทนุ (กรณีที่ 1 สวน

ราชการมงีบประมาณรายจายลงทุน) 

รอยละ 80  



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ องคความรูทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด (KPI)  คาเปาหมาย 

  2.1.6 ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับคะแนน 5  

  2.1.7 ระดับความสาํเร็จของการจัดทํา
ตนทนุตอหนวยผลผลิต 

ระดับคะแนน 5  

  2.1.8 ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการ
ตามมาตรการประหยัดพลงังานของ 
สวนราชการ 

ระดับคะแนน 5  

  2.1.9 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้าํหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

คะแนนรวมเทากับ 
5 

 

  2.1.10 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ
การบรหิารจัดการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน (วัด
กระบวนการของแผนพฒันาองคการใน
หมวดที่ดําเนนิการ) 

รอยละ 100  

  2.1.11 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่
ถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสาํเร็จของผลลัพธในการดําเนินการ
ตามแผนพฒันาองคการ 

คะแนนรวมเทากับ 
5 

 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ องคความรูทีจ่ําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด (KPI)  คาเปาหมาย 

  2.1.12 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่

ถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสาํเร็จของผลลัพธการดําเนนิการของ

สวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับได (หมวด 7) 

คะแนนรวมเทากับ 

5 

 

  2.1.13 ระดับความสาํเร็จเฉลี่ยถวงน้าํหนกั

ของการจัดทาํแผนพัฒนาองคการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ระดับคะแนน 5  

 2.2 บุคลากรสาํนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไดรับการพัฒนาเพื่อเพิม่ขีด

สมรรถนะความรูและทักษะ

ในเชิงกวางและเชิงลึก* 

2.2.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ

หลักประกนัคณุภาพในการฝกอบรม 

ระดับคะแนน 5 การบริหารงานบุคคล 

 2.2.2 ระดับความพึงพอใจของขาราชการ

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีที่มีตอการ

ปฏิบัติงานในสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

(วัดมิติคุณภาพการปฏิบัติงาน) 

รอยละ 85  

* ไมมีตัวชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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การเลือกองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูคือ : 
แผนการจัดการ
ความรูแผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

องคความรูทีจ่ําเปน : เทคนิคการวิเคราะห การสรปุประเด็น และกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู :  การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปนภารกิจหลกัที่สําคัญอยางยิ่งของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บุคลากรทุก

คนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในการวิเคราะห การสรุปประเด็น และกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพื่อนาํความรูและทักษะในเรื่อง

ดังกลาวไปวิเคราะหเรื่องทีส่วนราชการตาง ๆ เสนอ และจัดทําบนัทึกเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาไดอยางถูกตอง ชัดเจน และมีมาตรฐานเดียวกนั

ทั้งองคกร 

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM :  
1. ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (ระดับคะแนน 8.4) 

2. รอยละของจํานวนเรื่องที่นาํเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมีความเหน็เชิงวิเคราะหจาก สลค. ประกอบการตัดสินใจ 

 (มากกวารอยละ 31) 

แผนการจัดการ
ความรูแผนที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของ สลค. 

องคความรูทีจ่ําเปน : การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : นอกเหนือจากการวิเคราะหและจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีแลว ภารกิจที่สําคัญในการผลักดนัใหการบริหาร

ราชการแผนดนิเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนคือ การจัดทาํมตคิณะรัฐมนตรีที่ถูกตอง ชัดเจน และทันการณ 

เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของนาํมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่งดังกลาวไปปฏิบัติได 

 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูคือ : 

  

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของจํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่สามารถเผยแพรสูสาธารณชน ภายใน 1 

วันทําการภายหลังการแจงยนืยนัมติคณะรัฐมนตรี (รอยละ 100) 

แผนการจัดการ
ความรู 
แผนที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

องคความรูทีจ่ําเปน : รัฐธรรมนูญ (บทบญัญัติที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี) 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดที่มีบทบญัญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี ซึ่งสาํนกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหนวยงานหลักที่สนับสนนุการบรหิารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีจําเปนตองมีการรวบรวมและจัดการ

ความรูดังกลาว เพื่อสนับสนนุใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักนิติธรรม 

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของความสําเร็จในการตรวจสอบความถูกตองของรางพระราชบัญญัติ

และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับมติของรัฐสภา (รอยละ 100) 

แผนการจัดการ
ความรู 
แผนที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

องคความรูทีจ่ําเปน : หลกัการบริหารราชการแผนดิน 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : การบริหารราชการแผนดิน และการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของคณะรัฐมนตรีใหเกิด

สัมฤทธิผลนัน้ ผูปฏิบัติงานจาํเปนตองมีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารราชการแผนดินเปนอยางดี เพื่อนําไปใชในการประสานงาน  

ขอความเหน็ และติดตามเรื่องเสนอคณะรฐัมนตรีของสวนราชการใหสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีไดตามบัญชีวาระลวงหนา 8 สัปดาห รวมทัง้

สามารถติดตามการดําเนนิการตามนโยบายและยุทธศาสตรของคณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลสูงสดุ 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูคือ : 

  

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการเสนอเรื่องเขาสูคณะรัฐมนตรีของหนวยงาน 

ที่เสนอมาตามบัญชีวาระลวงหนา 8 สัปดาห (รอยละ 100) 

แผนการจัดการ
ความรู 
แผนที่ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

 องคความรูทีจ่ําเปน : การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : ภารกิจสําคญัอีกประการหนึง่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือ การปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับราชการในพระองค  

ซึ่งรวมถงึการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่งเปนภารกิจที่มกีระบวนการทํางานทีม่ีลักษณะเฉพาะและไมสามารถเกิดขอผิดพลาดได  

บุคลากรของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจงึจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ ในกระบวนงานที่เกีย่วของ

กับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จของการกาํหนดแนวทางการปฏิบัติในการเสนอ  

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรยีกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ (ระดับคะแนน 5) 

แผนการจัดการ
ความรู 

ประเด็นยุทธศาสตร : 2. การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในการทํางาน 

แผนที่ 6 องคความรูทีจ่ําเปน : การบริหารและพฒันาองคกรตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีและภาคราชการตองปฏิบัติราชการตามหลกัการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักนิติธรรม เพื่อใหเกดิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได ซึ่งการที่สํานกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีสามารถปฏิบัติราชการและพัฒนาองคกรตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี นอกจากจะทาํใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูคือ : 

 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบไดแลว ยงัเปนการสนับสนนุใหการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปตามหลัก

ดังกลาวมากยิง่ขึ้นดวย 

 ตัวชี้วัดตามคาํรับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ระดับความสําเร็จในการจัดทํานโยบายการกาํกับดูแลองคกรที่ดีและนาํไปสู

การปฏิบัติ (ระดับคะแนน 5) 

 

ลงนาม :          

(นายสุรชัย  ภูประเสริฐ) 

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 

และผูบริหารสงูสุดดานการจดัการความรู (CKO) 

 

 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 1) 
เทคนิคการวิเคราะห การสรุปประเด็น และกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

องคความรูทีจ่ําเปน (K) : เทคนิคการวิเคราะห การสรปุประเด็น และกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : 1. ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (ระดับคะแนน 8.4) 

และคาเปาหมาย  2. รอยละของจํานวนเรื่องที่นาํเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมีความเหน็เชิงวิเคราะหจาก สลค. ประกอบการตัดสินใจ  

   (มากกวารอยละ 31) 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ  

1. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
วิเคราะหเรื่องเสนอคณะรฐัมนตร ี

       

 1.1 จัดทาํหลกัสูตรการฝกอบรม/ 

กําหนดเนื้อหาการบรรยายและ

คัดเลือกวิทยากร  

มี.ค. – มิ.ย. 

2552 

หลักสูตรการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การวิเคราะหเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

1 หลักสูตร นักวเิคราะหนโยบาย

และแผน/นิติกร  

ที่เขารวมโครงการ 

สปค.  KMP 1 

                                                        
 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) คือ KMP1 = การบงชี้ความรู KMP 2 = การสรางและแสวงหาความรู  KMP 3 = การจัดความรูให

เปนระบบ KMP 4 = การประมวลและกลั่นกรองความรู KMP 5 = การเขาถึงความรู KMP 6 =  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู KMP 7 = การเรียนรู 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 1.2 วทิยากรรวบรวมเนื้อหาเพื่อใช

ประกอบการบรรยาย 

มิ.ย.—ก.ค. 2552 จํานวนชัว่โมงการ

บรรยายตามหลักสูตรฯ 

60 ชั่วโมง นักวเิคราะหนโยบาย

และแผน/นิติกร 

ที่เขารวมโครงการ 

สปค.  KMP 2-

4 

 1.3 บรรยาย/ฝกอบรม ก.ค.—ก.ย. 2552 KMP 5, 7 

 1.4 สรุปสาระสําคัญของการบรรยาย/

ฝกอบรมเพื่อเผยแพรภายใน สลค. 

ก.ย. 2552  เอกสารสรุปสาระสําคัญ

การบรรยายตาม

หลักสูตรฯ 

1 เลม นักวเิคราะหนโยบาย

และแผน/นิติกร 

ใน สลค. 

สปค.  KMP 6 

2. โครงการศึกษาแนวปฏิบัติในการ
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
กรณศีึกษาเฉพาะเรื่องการ
ดําเนินงานโครงการรวมทุนระหวาง
สวนราชการรัฐวสิาหกิจกบั
ภาคเอกชน 

       

 2.1 จัดตั้งทมีงานศึกษา กําหนด

ประเด็นศึกษา และมอบหมายงาน 

ม.ค. 2552 เอกสารคําสัง่แตงตั้ง

คณะทํางานและเอกสาร

การมอบหมายงาน 

1 ฉบับ คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ  KMP 1 

 2.2 ศึกษาคนควาขอมูลตามประเด็น

การศึกษาทีก่าํหนด และจัดกลุม

แบงแยกขอมลูใหเปนหมวดหมู 

 

ก.พ. – เม.ย. 

2552 

รางรายงานการศึกษา 1 ฉบับ คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ  KMP 2, 

3 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
 

 

33 00 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 2.3 จัดประชุมเสวนากับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

มิ.ย. – ก.ค. 2552 การจัดประชุมเสวนา

และแนวปฏิบัติ 

1 ครั้ง บุคลากร สลค. และ

สวนราชการที่

เกี่ยวของ 

คณะทํางานฯ  KMP 2, 

7 

 2.4 จัดทาํเอกสารเผยแพรความรูและ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

มิ.ย.. – ก.ย.  

2552 

รายงานการศกึษาและ

แนวปฏิบัติ 

1 ฉบับ คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ  KMP 4 

 2.5 เผยแพรเอกสารความรูและแนว

ปฏิบัติใหแกผูที่เกีย่วของ 

ก.ย. 2552 เอกสารสงรายงานผล

การศึกษาเพื่อเผยแพร

รายงานการศกึษาและ

แนวปฏิบัติใหผูที่

เกี่ยวของใชในการ

ปฏิบัติงาน 

1 ฉบับ บุคลากร สลค. และ

สวนราชการที่

เกี่ยวของ 

คณะทํางานฯ  KMP 5, 

6 

 

 

 

 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 2) 
การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 

 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

องคความรูทีจ่ําเปน (K) : การจัดทาํมตคิณะรัฐมนตรี 

ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : รอยละของจาํนวนมติคณะรัฐมนตรีทีส่ามารถเผยแพรสูสาธารณชน ภายใน 1 วนัทําการภายหลงัการแจงยนืยนัมตคิณะรัฐมนตร ี(รอยละ 100) 
และคาเปาหมาย   

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

3. โครงการศึกษาเกีย่วกับมติ
คณะรัฐมนตรี 

       

 รวบรวมเอกสาร ขอมูลที่เกีย่วของ  

และนํามาศึกษาวิเคราะห 

ม.ค. – มี.ค. 

2552 

เอกสารสรุปขอมูลทาง 

วิชาการและกฎหมาย 

ที่เกีย่วของกับ 

มติคณะรัฐมนตรี 

1 ฉบับ คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ  KMP 1-

3 

 จัดทํารางผลการศึกษามติ

คณะรัฐมนตรี 

เม.ย. – พ.ค. 

2552 

รางผลการศึกษามติ

คณะรัฐมนตรี 

1 ฉบับ คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ  KMP 4 

 จัดประชุมเชิงวิชาการ (focus group) ก.ค. – ก.ย. 2552 สรุปผลการเสวนา 1 ฉบับ บุคลากร สลค. และ

สวนราชการทีเ่กี่ยวของ 

คณะทํางานฯ  KMP 6 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 แจงเวียนใหหนวยงานของรฐัทราบและ 

ถือปฏิบัติ 

ต.ค. – ธ.ค. 2552 เอกสารแจงเวยีน

รายงานการศกึษาและ

แนวปฏิบัติใหผูที่เกีย่วของ 

ใชในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง บุคลากร สลค. และ

สวนราชการที่

เกี่ยวของ 

คณะทํางานฯ  KMP 5, 

7 

4. โครงการศึกษาเขตอํานาจของมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีรัฐวสิาหกิจ 
หนวยงานอืน่ของรฐั และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

       

 จัดทําขอกาํหนดการศึกษา และวาจาง

ที่ปรึกษาเพื่อดําเนนิโครงการ 

เม.ย.-ก.ย. 2552 ขอกําหนดการศึกษา 1 ฉบับ สนธ. / คณะ

กรรมการฯ 

สนธ. / คณะ

กรรมการฯ  

 KMP 1-

2 

 ที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะหขอมูลที่

เกี่ยวของ 

เม.ย.-ก.ย. 2552 รายงานการศกึษาขัน้ตน

และรายงานการศึกษา

ขั้นกลาง 

2 ฉบับ ที่ปรึกษาโครงการ สนธ. / คณะ

กรรมการฯ 

 

 KMP 3 

 จัดทํารางรายงานการศึกษา เม.ย.-ก.ย. 2552 รางรายงานการศึกษา 1 ฉบับ ที่ปรึกษาโครงการ สนธ. / คณะ

กรรมการฯ  

 KMP 4 

 จัดประชุมระดมความคิดเหน็ของผูม ี

สวนเกี่ยวของ 

เม.ย.-ก.ย. 2552 สรุปผลการประชุมระดม

ความคิดเหน็ของผูมี

สวนเกี่ยวของ 

1 ครั้ง ผูทรงคุณวุฒ/ิ  

ผูที่เกีย่วของ 

สนธ. / คณะ

กรรมการฯ 

 KMP 5, 

6, 7 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 เผยแพรผลการศึกษาใหแกหนวยงาน 

ที่เกีย่วของ 

เม.ย.-ก.ย. 2552 เอกสารการแจงเวยีน

รายงานการศกึษาใหแก

ผูที่เกีย่วของ 

1 ฉบับ บุคลากรของ สลค. /

สวนราชการ

ภายนอก 

สนธ. / คณะ

กรรมการฯ 

 KMP 5 

 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 3) 
รัฐธรรมนญู (บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตร)ี 

 

ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  
ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

องคความรูทีจ่ําเปน (K) : รัฐธรรมนูญ (บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี) 

ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : รอยละของความสําเร็จในการตรวจสอบความถูกตองของรางพระราชบัญญัติและรางพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับมติของรัฐสภา 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

5. โครงการเตรยีมการเพื่อดําเนินการ
ตามมาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 

       

 กําหนดประเดน็เพื่อรวบรวมขอมูล 

ที่เกีย่วของ และขออนุมัติโครงการ 

ม.ค. 2552 เอกสารรายละเอียด 

โครงการที่ระบุประเด็น

การสัมมนา 

1 ฉบับ สนธ./คณะทาํงาน สนธ.  KMP 1-

3 

 จัดทําเอกสารประกอบการสมัมนา ก.พ. 2552 เอกสารประกอบการ

สัมมนา 

1 ชุด สนธ./คณะทาํงาน สนธ.  KMP 4 

 จัดสัมมนาเพือ่เผยแพรและแลกเปลี่ยน

ความรูในเรื่องดังกลาว 

มี.ค. 2552 สรุปผลการสัมมนาเพื่อ

เผยแพรและแลกเปลี่ยน

ความรูในเรื่องดังกลาว 

1 ฉบับ บุคลากร สลค. และ

สวนราชการ

ภายนอกที่เกีย่วของ 

สนธ.  KMP 5, 

6, 7 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
 

 33 55 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 จัดทําเอกสารสรุปการสัมมนาเพื่อ

เผยแพรแกผูทีเ่กี่ยวของ 

เม.ย. 2552 เอกสารสรุปการสัมมนา

และเอกสารการแจง

เวียนผูที่เกี่ยวของ 

1 ชุด 

 

บุคลากร สลค. และ

สวนราชการ

ภายนอกที่เกีย่วของ 

สนธ.  KMP 5, 

6, 7 

 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
 

 

33 66 

แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 4) 
หลักการบริหารราชการแผนดิน 

 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

องคความรูทีจ่ําเปน (K) : หลักการบริหารราชการแผนดิน 

ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จของการเสนอเรื่องเขาสูคณะรัฐมนตรีของหนวยงานทีเ่สนอมาตามบัญชีวาระลวงหนา 8 สัปดาห   

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

6. โครงการจัดทําคูมือสนับสนุนการ
ทํางานของคณะรัฐมนตร ี

       

 กําหนดแนวทางการจัดทาํ/ทบทวน

คูมือ 

ม.ค. 2552 เอกสารแนวทางการ

จัดทําคูมือสนบัสนุนการ

ทํางานของ

คณะรัฐมนตรี 

1 ฉบับ คณะทํางาน สปค./

คณะทํางาน 

 KMP 1 

 ศึกษา รวบรวมขอมูล เพื่อปรับปรุง

แกไขคูมือ 

ม.ค.-มี.ค. 2552 รางคูมือสนับสนุนการ

ทํางานของคณะรัฐมนตรี 

(รางขั้นตน) 

 

1 ชุด คณะทํางาน/  

ผูที่เกีย่วของ 

สปค./

คณะทํางาน 

 KMP 2-

3 

         



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
 

 33 77 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 จัดทํารางคูมือเพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบ 

เม.ย. 2552 รางคูมือสนับสนุนการ

ทํางานของ

คณะรัฐมนตรี (รางฉบับ

สมบูรณ) 

1 ชุด คณะทํางาน/  

ผูที่เกีย่วของ 

สปค./

คณะทํางาน 

 KMP 4 

 จัดพิมพและเผยแพรคูมือ เม.ย. 2552 มีการเผยแพรคูมือ

สนับสนนุการทํางาน

ของคณะรัฐมนตรีเมือมี

การปรับคณะรัฐมนตรี 

จํานวน

ครั้งที่มี

การปรับ

คณะ-

รัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีและ 

ผูที่เกีย่วของ 

สปค./

คณะทํางาน 

 KPM 5-

7 

 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
 

 

33 88 

แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 5) 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  
ประเด็นยุทธศาสตร : 1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
องคความรูทีจ่ําเปน (K) : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จของการกาํหนดแนวทางการปฏิบัติในการเสนอ ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

7. โครงการประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

       

 แกไขหลักเกณฑการเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ก.พ. – ก.ค. 2552 รางหลักเกณฑการเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่
ปรับปรุงแกไขแลว 

1 ชุด เจาหนาทีท่ี่ไดรับ
มอบหมาย 

สอค.  KMP 1-
4 

 จัดการประชุมชี้แจง ส.ค. 2552 สรุปผลการประชุมชี้แจง
หลักเกณฑการเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

1 ครั้ง บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

สอค.  KMP 5, 
7 

 ติดตามและประเมินผล ก.ย. 2552  เอกสารแสดงการติดตาม
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การเสนอขอเครือ่งราช -
อิสริยาภรณ 

1 ครั้ง หนวยงานทีเ่ขารวม
รับฟงการชี้แจง 

สอค.  KMP 6 



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
 

 33 99 

แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แผนที่ 6) 
การบริหารและพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  

ประเด็นยุทธศาสตร : 2. การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในการทํางาน 

องคความรูทีจ่ําเปน (K) : การบริหารและพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตัวชี้วัดตามคาํรับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีและนาํไปสูการปฏิบัติ   

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

8. โครงการศึกษาการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในระบบการตัดสินใจ
ของคณะรฐัมนตรี 

       

 จัดทําขอกาํหนดการศึกษา และวาจาง

ที่ปรึกษาเพื่อดําเนนิโครงการ 

ม.ค. – มิ.ย. 

2552 

ขอกําหนดการศึกษา 1 ฉบับ สปค. / คณะ

กรรมการฯ 

สปค. / คณะ

กรรมการฯ  

 KMP 1-

2 

 ที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะหขอมูล 

ที่เกีย่วของ 

ก.ค. 2552 – 

พ.ค. 2553 

รายงานการศกึษาขัน้ตน

และรายงานการศึกษา

ขั้นกลาง 

2 ฉบับ ที่ปรึกษาโครงการ สปค. / คณะ

กรรมการฯ 

 KMP 3 

 จัดทํารางรายงานการศึกษา พ.ค. 2553 รางรายงานการศึกษา 1 ฉบับ ที่ปรึกษาโครงการ สปค. / คณะ

กรรมการฯ  

 KMP 4 

         



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
 

 

44 00 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 จัดประชุมระดมความคิดเหน็ของผูมี
สวนเกี่ยวของ 

เม.ย. 2553 การจัดประขุมระดม
ความคิดเหน็ของผูมี
สวนเกี่ยวของ 

1 ครั้ง ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูที่
เกี่ยวของ 

สปค. / คณะ
กรรมการฯ 

 KMP 5, 
6, 7 

 เผยแพรผลการศึกษาใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

มิ.ย.-ก.ค. 2553 มีการแจงเวียนรายงาน
การศึกษาใหแก 
ผูที่เกีย่วของ 

1 ครั้ง บุคลากรของ สลค. /
สวนราชการ
ภายนอก 

สปค. / คณะ
กรรมการฯ 

 KMP 5 

9. โครงการสงเสริมการกาํกบัดูแล
องคกรที่ดี 

       

 สํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับ 
ธรรมาภิบาลของ สลค.  

พ.ค. – มิ.ย. 
2552 

ผลการสํารวจความ
คิดเห็นกีย่วกบั 

ธรรมาภิบาลของ สลค. 

1 ฉบับ บุคลากร สลค. และ
ผูรับบริการ 

คณะทํางานฯ  KMP 1  

 ประชุมเพื่อยกรางนโยบายการกํากับ
ดูแลองคกรทีด่ี 

มิ.ย. – ก.ค. 2552 สรุปผลการประชุมเพื่อ
ยกรางนโยบายการ

กํากับดูแลองคกรที่ดี 

2 ครั้ง คณะทํางานฯ ฝาย
เลขานุการ

คณะทํางานฯ 

 KMP 2-
4 

 สํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับราง

นโยบายฯ  

มิ.ย. 2552 สรุปผลการสํารวจ 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับ
รางนโยบายฯ 
 

1 ฉบับ บุคลากร สลค. คณะทํางานฯ  KMP 6 

         



    แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ

 พ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552 
2552 (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง )) 
 

 44 11 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 จัดบรรยายใหความรูเกีย่วกบั 

นโยบายฯ 

พ.ค. – มิ.ย. 

2552 

มีการจัดบรรยายให

ความรูเกีย่วกบันโยบายฯ 

1 ครั้ง บุคลากร สลค. คณะทํางานฯ  KMP 5, 

7 

 เผยแพรประชาสัมพนัธนโยบายฯ  พ.ค. – ก.ย. 

2552 

มีการเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

นโยบายฯ  

5 เดือน บุคลากร สลค. คณะทํางานฯ  KMP 5, 

7 

10. โครงการพัฒนาการบริหารความรู
ของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

       

 จัดทําแผนการจัดการความรูของ สลค. ม.ค. – มี.ค. 

2552 

แผนการจัดการความรู 1 แผน บุคลากร สลค. คณะ

กรรมการฯ 

 CMP 1  

 ศึกษาดูงาน พ.ค. – ก.ค. 

2552 

การจัดการศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

2 ครั้ง บุคลากร สลค. สปค.  CMP 3 

 เสวนาแลกเปลี่ยนความรู พ.ค. – ก.ย. 

2552 

การจัดการเสวนา

แลกเปลี่ยนความรู 

2 ครั้ง บุคลากร สลค. สปค.  CMP 3 

 จัดทําสารชมรมคนใฝรู ต.ค. 2551 – ก.ย. 

2552  

การจัดการจัดทําสาร

ชมรมคนใฝรู 

12 ฉบับ บุคลากร สลค. สปค.  CMP 2, 

6 

                                                        
 กระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) คือ CMP 1 = การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม CMP 2 = การสื่อสาร  

    CMP 3 = กระบวนการและเครื่องมือ CMP 4 = การเรียนรู CMP 5 = การวัดผล CMP 6 = การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 



แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ
แผนการจัดการความรูสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

ะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ
 พ

.. ศศ . . 2552   
2552   (( ฉบับปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง ))    
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ 
หมาย
เหตุ 

 การประกวดความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม 

พ.ค. – มิ.ย. 

2552 

ผลงานความคิด

สรางสรรคและ

นวัตกรรมที่ไดรับรางวัล 

5 ผลงาน บุคลากร สลค. คณะทํางาน

สงเสริม

นวัตกรรมฯ 

 CMP 4, 

6  

 

 



  

  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ  พแผนการจัดการความรู สํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปงบประมาณ  พ ..ศศ .  .  2552 2552 ((ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง ))   
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ภาคผนวกภาคผนวก  11 
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ภาคผนวก ภาคผนวก 22 
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