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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปและการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลังเป็นส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง โดยมีภำรกิจหลักที่ส ำคัญ คือ   

วิสัยทัศน์  

 เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนของกระทรวงกำรคลังที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

พันธกิจ 
 1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำนในกระทรวง 

2. พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนของกระทรวง รวมทั้งกำรแปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและ
แผนกำรปฏบิัตริำชกำร 

3. ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำย
และวำงแผนเพ่ือบรหิำรและพัฒนำบคุลำกรของกระทรวง 

4. ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่อยู่ในควำมรับผดิชอบของกระทรวงและกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ของ
ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง 

6. เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรคลังแก่สำธำรณชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อระบบ  
เศรษฐกิจของประเทศ 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยและแผนกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวง 

8. บูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในกระทรวง 

 

เป้าประสงค์ 
 1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และโปร่งใสตำม
หลักธรรมำภิบำล 

2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีบุคลำกรเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม 
3. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงกำรคลังมีกำรเชื่อมโยงเพ่ือรองรับกำรท ำงำนระหว่ำง

หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลหน่วยงาน    

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของ
กระทรวงกำรคลังเป็นแผนกำรปฏิบัติงำน จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวงที่
มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัด 
ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงให้บรรลุ
เป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง ซึ่งมีกำรปรับปรุงหน่วยงำนภำยใน เพ่ือให้กำร
บริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งแต่ละหน่วยงำนมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 

1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมืองเพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจของรัฐมนตรีเพ่ือประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีและสนับสนุนกำรท ำงำนของกำรด ำเนินงำนกำรเมืองระหว่ำงรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและรฐัสภำ 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่ำงพระรำชบัญญัติ และกิจกำรอื่นๆ ทำงกำรเมืองและ
ด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนต่ำงๆ  

2. ส านักบริหารกลาง 

 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและ
กระทรวง และรำชกำรที่มิได้แยกเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวให้รวมถึง 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนช่วยอ ำนวยกำรและงำนเลขำนุกำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและกระทรวง บริหำรแผนกำรเงิน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำร
บัญชี กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนที่และบริหำรโดยรอบกลุ่มอำคำรของกระทรวง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและประสำนในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกระทรวง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประสำนงำน ส ำหรับงำนในรำชกำรที่
มิได้แยกให้เป็นหน้ำที่โดยเฉพำะของส่วนรำชกำร และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง รวมทั้งกำร
ด ำเนินกำรในกำรท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในคณะท ำงำน อนุกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำม
ภำรกิจ หรือกิจกรรมพิเศษที่กระทรวงได้รับมอบหมำย ด ำเนินกำรในกำรท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนกำร
ปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำคของกระทรวง และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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3. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 มีหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบเป็นศูนย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของ
กระทรวงกำรคลัง ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำย กำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงกำรคลัง บริหำรจัดกำรและบูรณำกำรระบบเครือข่ำย
ข้อมูลของกระทรวงกำรคลังทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค บริหำรจัดกำรและบูรณำกำรระบบข้อมูล
และกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงกำรคลังและหน่วยงำนนอกสังกัดที่
เกี่ยวข้อง บริหำรจัดกำรและก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของกระทรวงกำรคลัง จัดท ำคลังข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรคลังเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำน
กระทรวงกำรคลังและประสำนเชื่อมโยงให้กับผู้บริหำรระดับประเทศตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
บริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำนของกระทรวงกำรคลังเพ่ือเป็นส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์  บริหำรจัดกำร
ให้บริกำรระบบสำรสนเทศและข้อมูลข่ำวสำรแก่ข้ำรำชกำรกระทรวงกำรคลัง ส่วนรำชกำรในสังกัดและ
สำธำรณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  

4. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนงานและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงการคลัง ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนแม่บทและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง
ให้สอดคล้องกับนโยบำยระดับชำติและระดับกระทรวง จัดท ำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงให้ไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด ติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรในสังกัด  ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูล
เพ่ือกำรเสนอแนะในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำนในกระทรวง และเพ่ือกำร
ก ำหนดนโยบำย แผนกลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร รวมทั้งจัดท ำและประสำนแผนกำรปฏิบัติงำนตำม
ยุทธศำสตร์ของกระทรวง จัดท ำและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรงบประมำณของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวง รวมถึงปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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6. ส านักตรวจสอบและประเมินผล 

 ปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยท าหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่ก าหนด ประสานและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง รับเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของ
กระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าหรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการสร้างภาพลักษณ์และบริหารช่อง
ทางการสื่อสารและการให้ บริการสารนิเทศด้านการคลัง ก าหนดกลยุทธ์ในการให้บริการสารนิเทศด้าน
การคลังเชิงรุกเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ  การเงิน และการคลัง 
วิเคราะห์และประมวลผลสารนิเทศด้านการคลังเพ่ือใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้
ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลัง ก ากับ ดูแล ประสานงานและให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลัง  
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มกฎหมาย 

 มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

9. ส่วนตรวจสอบภายระดับกรม 

 มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวง และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

10. ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

 มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

มีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำกำรบริหำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง  โดยมี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอแนะให้ค ำปรึกษำแก่ปลัดกระทรวงกำรคลั งเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงกำรคลัง ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำ
รำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง  ประสำนและ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำงๆ  และหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 12. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  มีหน้ำที่หลักในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของทุกหน่วยงำนในกระทรวงกำรคลัง จัดท ำแผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 

การจัดการความรู้ที่ผา่นมาของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ในระยะเวลำที่ ผ่ ำนมำส ำนักงำนปลัดกร ะทรวงกำรคลั งและส ำนั กงำนรั ฐมนตรี 
กระทรวงกำรคลังได้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้อยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 

 1) ถ่ำยทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ จำกผู้รู้ ผู้ที่มีควำมช ำนำญในเรื่องนั้นๆ อย่ำงไม่
เป็นทำงกำร ซึ่งข้อดีของกำรด ำเนินกำรในรูปแบบนี้ท ำให้เกิดกำรซักถำม/ตอบข้อสงสัยได้ทันที และใช้
เวลำน้อยเนื่องจำกจะแลกเปลี่ยนเฉพำะส่วนที่เกิดข้อสงสัย และเป็นปัญหำต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ อีกทั้งไม่
มีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น ข้อด้อย คือควำมรู้จะสำมำรถถ่ำยทอดได้ในวงแคบเฉพำะผู้ซักถำมเท่ำนั้น 
ไม่เกิดกำรหมุนเวียนไปยังผู้ร่วมงำนอื่น 

 2) กำรจัดท ำคู่มอืปฏิบตัิงำน  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลงัและส ำนกังำนรฐัมนตร ี
กระทรวงกำรคลังไดด้ ำเนินกำรจดัท ำคูม่ือเพื่อใช้เปน็แนวทำกำรปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจต่ำงๆ โดยคู่มือ
ดังกลำ่ว ไดเ้ผยแพร่องค์ควำมรู้บนเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 3) มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทวงกำรคลัง (Knowledge 
Management Plan) ประจ ำปี พ.ศ. 2553 - 2554 โดยคัดเลือก องค์ควำมรู้มำด ำเนินกำรจัดท ำแผนฯ 
ดังนี้ (1) ควำมรู้ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (2) ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรตำมระบบ
สมรรถนะ (3) ควำมรู้ด้ำนกำรก ำหนดสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง (4) ควำมรู้ด้ำนกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ
ลงในเว็บไซต์/ระบบ (5) ควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้มุ่งเน้นกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรโดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำน
คณะท ำงำนและมีบุคลำกรผู้แทนจำกทุกหน่วยงำนในสังกัด ร่วมเป็นคณะท ำงำน โดยก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรให้มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง มีกำรก ำหนดองค์ควำมรู้เพ่ือจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปี พ .ศ. 2559  
จ ำนวน 6 องค์ควำมรู้ ดังนี้  

องค์ความรู ้ หน่วยงาน 

ระบบบูรณำกำรข้อมูลภำษ ี(Tax Information) ศทส. 

ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์  
สบก. 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 

ทุนกำรศึกษำ 
สบค. 

กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งบคุลำกรทกุประเภท 

กำรท ำแผนยุทธศำสตร์ สนย. 

ทั้งนี้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรได้ประสำนงำนกับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำร
จัดท ำ Website เพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ง่ำย 

ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรให้มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ โดยก ำหนดให้  
ทุกหน่วยงำนจัดท ำองค์ควำมรู้ อย่ำงน้อย 1 องค์ควำมรู้ต่อ 1 หน่วยงำน  

 

 

 

  



แผนการปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมข้อมูล
รายละเอียดองค์ความรู้
จากทุกหน่วยงานในสังกัด 
สป.กค. และ สร.กค 

มีข้อมูล รายละเอียด
องค์ความรู้จากทุก
หน่วยงานในสังกัด  
สป.กค และ สร.กค. 
 

            

2. ด าเนินการจัดการ
ประชุมคณะท างานจัดการ
ความรู้ฯ 

มีการจัดการประชุม
ของคณะท างานฯ  
เพ่ือก าหนดแนว
ทางการด าเนินการ 

            

3. จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ (KM action 
plan) 

มีแผนการจัดการ
ความรู้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

            

4. เสนอแผนการจัดการ
ความรู้ให้ผู้บริหารลงนาม
และด าเนินการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

ผู้บริหารลงนาม
รับทราบแผนการ
จัดการความรู้และมี
การเผยแพร่แผนการ
จัดการความรู้เพื่อ
ทราบ 

            



กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. จัดท ากิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้และเพ่ิมทักษะ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ฯ  

            

6. รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้  
 

ผลการด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้
รอบ  6 เดือน 9 เดือน 
และ  12 เดือน  
 

            

7. ประชุมคณะท างาน
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management Team : 
KM Team) 

ให้คณะท างานทราบ
ผลการด าเนินงาน และ
หารือข้อแนวทางแก้ไข
ปัญหา และการ
ผลักดันให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ 

            

8. ประชุมผู้บริหารการ
จัดการความรู้ (Chief 
Knowledge Office : 
CKO) 

เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบและมอบ
นโยบายในการ
ด าเนินการจัดการองค์
ความรู้ 
 

            



กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9. โครงการประกวด 1 
หน่วยงาน 1 องค์ความรู้  
สู่ความเป็นเลิศ 

เป็นการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้มีการสร้าง
องค์ความรู้ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรที่สนใจใช้
ศึกษาและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ 

            

 



 

 

 

 
 

แผนการจดัการความรู ้ 

(Knowledge Management Plan) 

 

ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั และส านักงานรฐัมนตรี กระทรวงการคลงั 

ประจ  าปี พ.ศ. 2560 

 

 

                                                            

 

 

  

จดัท าโดย 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร 

 


