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1.  บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ 

เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนาํมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร

ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ รวมทั้งในคํารับรองการปฏิบัติราชการป 2550 มิติที่ 4 มิตดิานการพฒันาองคกร ไดกําหนดใหมีตัวชี้วัด “รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร” โดยมีน้าํหนักรอยละ 3  

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในในองคกร  ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปน 

องคความรู และมีการถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัตงิานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คอื 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจ 

ในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคาํพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห  

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบนัทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี 

คูมือตางๆ  

กระบวนการในการบริหารจดัการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล

เพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธ ี

ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรูในองคกรใหดยีิ่งขึ้น 
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เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สบน. ไดคดัเลือกประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Proactive Debt Management) 
องคความรูดานการจัดหาเงินกู/ค้ําประกัน และบริหารหนี้สาธารณะโดยใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม มาจัดทําแผนการจัดการความรู  และในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2550  สบน. จะตองจัดทําแผนการจัดการความรูในประเดน็ยุทธศาสตรที่เหลือ คือ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปน 

ศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน  และประเดน็ยุทธศาสตร 

ที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยไดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 มาจัดทําแผนการจัดการความรู 2 แผน  และเสนอองคความรู 

เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี ้เปนความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสรุปไดดังนี ้

• แบบฟอรมที่ 1 : การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  องคความรูที่จําเปน 3 องคความรู  คือ 1) ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ (เลือกมาจัดทําแผนฯ) 2) การออกพันธบตัร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 3) หลักเกณฑ ระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับตลาดตราสารหนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 องคความรูที่จําเปน 3 องคความรู  คือ 1) นโยบายของรัฐบาลในการลงทุนสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ   

2) การวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ (เลือกมาจัดทําแผนฯ) และ 3) แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาํเนินการกูเงิน/ 

ค้ําประกันเงินกู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 องคความรูที่จําเปน 3 องคความรู  คือ 1) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 2) การแกปญหาที่เกิดจากภยัพิบัต ิ

 และไวรัสคอมพิวเตอร และ 3) การพัฒนาเครือขายเพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศของภาครัฐ 

• แบบฟอรมที่ 2 : แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) สบน. ไดกําหนดใหมีกิจกรรมระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program)  เวทีแลกเปลี่ยน 

ความคดิเห็น (Morning Talk/Lunch Talk) การจัดเก็บความรูลงในระบบอิเล็กทรอนิกส การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) การสราง 



เครือขายผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Subject Matter Experts) การสับเปลี่ยนงาน (Job rotation) รวมทั้งการฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ 

(Competency Based Training) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



1.  บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ 

เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนาํมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร

ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ รวมทั้งในคํารับรองการปฏิบัติราชการป 2550 มิติที่ 4 มิตดิานการพฒันาองคกร ไดกําหนดใหมีตัวชี้วัด “รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร” โดยมีน้าํหนักรอยละ 3  

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในในองคกร  ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปน 

องคความรู และมีการถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัตงิานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คอื 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจ 

ในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคาํพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห  

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบนัทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี 

คูมือตางๆ  

กระบวนการในการบริหารจดัการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล

เพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธ ี

ปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรูในองคกรใหดยีิ่งขึ้น 

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สบน. ไดคดัเลือกประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Proactive Debt Management) 
องคความรูดานการจัดหาเงินกู/ค้ําประกัน และบริหารหนี้สาธารณะโดยใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม มาจัดทําแผนการจัดการความรู  และในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2550  สบน. จะตองจัดทําแผนการจัดการความรูในประเดน็ยุทธศาสตรที่เหลือ คือ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปน 

ศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน  และประเดน็ยุทธศาสตร 

ที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยไดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 มาจัดทําแผนการจัดการความรู 2 แผน  และเสนอองคความรู 

เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี ้เปนความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสรุปไดดังนี ้



 

 

• แบบฟอรมที่ 1 : การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  องคความรูที่จําเปน 3 องคความรู  คือ 1) ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ (เลือกมาจัดทําแผนฯ) 2) การออกพันธบตัร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 3) หลักเกณฑ ระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับตลาดตราสารหนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 องคความรูที่จําเปน 3 องคความรู  คือ 1) นโยบายของรัฐบาลในการลงทุนสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ   

2) การวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ (เลือกมาจัดทําแผนฯ) และ 3) แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาํเนินการกูเงิน/ค้ําประกัน

เงินกู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 องคความรูที่จําเปน 3 องคความรู  คือ 1) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 2) การแกปญหาที่เกิดจากภยัพิบัติ  

และไวรัสคอมพิวเตอร และ 3) การพัฒนาเครือขายเพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศของภาครัฐ 

• แบบฟอรมที่ 2 : แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) สบน. ไดกําหนดใหมีกิจกรรมระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program)  เวทีแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น (Morning Talk/Lunch Talk) การจัดเก็บความรูลงในระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งฝายเลขานุการฯ เสนอใหมีการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

(On the Job Training) การสรางเครือขายผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Subject Matter Experts) การสับเปลี่ยนงาน (Job rotation) รวมทั้งการฝกอบรมตาม 

Competency ที่ตองการ (Competency Based Training)  
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2.  องคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สวนที่ 1: ขอมูลตามที่ระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง เปาหมายของตัวชี้วัด
องคความรูที่จําเปน

ตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 1. ลดยอดหนี้คงคาง 25,500 ลานบาท 1. การจัดหาเงินกู/ค้ําประกัน และบริหารหนี้

ในเชิงรุก (Pro-active Debt ใหมีตนทุนต่ําและอยูภายใต 2. ลดภาระดอกเบี้ย 2,400 ลานบาท     สาธารณะ โดยใชเครื่องมือทางการเงินที่

Management) กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 3. ระดับความสําเร็จของการบริหาร จัดทําและเสนอ Portfolio     เหมาะสม (เลือกทําแผน KM ในป 2549)

    ความเสี่ยงในระดับ Portfolio Benchmarking ของ สบน. 2. การบริหารโครงการเงินกู

สําเร็จ 2 เรื่อง 3. หลักเกณฑ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

    กับการกูเงินทั้งในและตางประเทศ

2. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 1. มูลคาตามราคาตลาดตราสารหนี้ รอยละ 50 1. ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ (เลือก)

ในประเทศใหเปนศูนยกลาง ใหเปน 1 ใน 3 เสาหลัก     ตอ GDP 2. การออกพันธบัตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดมทุนในระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง 3. หลักเกณฑ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ของระบบการเงิน    กับตลาดตราสารหนี้

3. การจัดหาแหลงเงินทุน เพื่อจัดหาเงินกูสมทบคาใชจาย 1. รอยละของวงเงินการบริหารหนี้ รอยละ 85 1. นโยบายของรัฐบาลในการลงทุนสําหรับ

ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ในการลงทุนสําหรับโครงการ     สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน*     โครงการลงทุนภาครัฐ

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 2. การวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับ

การดําเนินงานอื่นตามนโยบาย     โครงการลงทุนภาครัฐ (เลือก)

ของรัฐบาล 3. แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการ

   กูเงิน/ค้ําประกันเงินกู

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัด รอยละของวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน เปนการวัดประสิทธิภาพของการจัดหาเงินกูตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสมทบคาใชจายในการลงทุนสําหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดังนี้ (1) แผนการกอหนี้จากตางประเทศ และ (2) แผนการบริหารจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบดวย 1) เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประแทศ 2) เงินกูเพื่อเปนเงินบาทสมทบ  3) เงินกูเพื่อการลงทุน 

4) เงินกูเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ และ 5) เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 

แบบฟอรมที่ 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง เปาหมายของตัวชี้วัด
องคความรูที่จําเปน

ตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

4. การพัฒนาระบบขอมูลและ เพื่อจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ 1. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง ใชงาน CS-DRMS 1. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและสรางความเชื่อมโยง      ระบบฐานขอมูลหนี้สาธารณะ 2000+ Version 1.2 2. การแกปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ และไวรัส

ในการทํางาน และยกระดับ      CS-DRMS 2000+ จาก อยางเต็มรูปแบบ อีก     คอมพิวเตอร

ขีดความสามารถของศูนยขอมูล      Version 1.1 เปน Version 1.2 ระยะหนึ่งกอนยกเลิก 3. การพัฒนาเครือขายเพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูล

ที่ปรึกษาไทยใหเปนศูนยในระดับ การใชระบบฐานขอมูล     สารสนเทศของภาครัฐ

ภูมิภาค หนี้สาธารณะเดิม
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สวนที่ 2 : องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร         : การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค

องคความรูที่จําเปน         : ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : มูลคาตามราคาตลาดตราสารหนี้ตอ GDP และคาเปาหมาย รอยละ 50

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร         : การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

องคความรูที่จําเปน         : การวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ

เหตุผลที่เลือกองคความรู  : เปนองคความรูสําหรับการปฏิบัติงานในภารกิจการบริหารหนี้สาธารณะและการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ

                                   ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละของวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน และคาเปาหมาย รอยละ 85

                   ผูทบทวน :           ผูอนุมัติ : 

                                   โดยการลดการพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปองกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต

                                   การออมในประเทศ รวมทั้งสรางความสมดุลของการระดมทุนในตลาดเงินที่รองรับการเจริญเติบโตของตลาดตราสารหนี้

                                   ในการระดมเงินของภาครัฐและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนแกภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป โดยการระดมทุนจาก

                                   ในเชิงลึก และการพัฒนาตลาดพันธบัตรในระดับภูมิภาค เพื่อสรางเสถียรภาพใหแกระบบเศรษฐกิจของไทย

(ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

(นายสรร วิเทศพงษ)

(รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

เหตุผลที่เลือกองคความรู  : เปนองคความรูสําหรับการปฏิบัติงานในภารกิจการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

(นายพงษภาณุ เศวตรุนทร)



- 11 -

3.   แผนการจัดการความรูประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค

องคความรูที่จําเปน (K) : ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : มูลคาตามราคาตลาดตราสารหนี้

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : 50%

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ภายใน รายการความรูดานตลาดตราสารหนี้อยางนอย 6 รายการ สนผ. CKO จัดประชุม เปนการบงชี้ความรู +

ที่ตองมีในองคความรูดานตลาดตราสารหนี้ 31 ม.ค. 50 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตราสารหนี้ สงน. KM Team คณะทํางานยอย กระบวนการและ

รวมทั้งกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการ 2. พื้นฐานการวิเคราะหตราสารหนี้ คณะทํางานยอย เมื่อวันที่ 18 เครื่องมือ

ดําเนินงานตามกิจกรรม KM 3. การออกตราสารหนี้ภาครัฐใน สนผ. ม.ค. 50

 - การจําแนกองคความรู     ตลาดแรก สงน.

 - การเลือกองคความรู 4. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนใน

 - การบงชี้ความรู     ตลาดแรก

5. การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง

6. ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

2 การสรางและแสวงหาความรู ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2.1 สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสวนรวม ม.ค.-ก.ย. 50 รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมาย รอยละ 90 สนผ. CKO  - เปนการสรางและ

     ในกิจกรรมการจัดการความรู และรวมเปน ที่รวมกิจกรรม KM (เกณฑของ สงน. KM Team แสวงหาความรู +

     ทีมงาน สํานักงาน ก.พ.ร.) สนผ. การเตรียมการ

สงน. และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรูจากหนวยงาน มี.ค.-ก.ย. 50 ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 3 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการสรางและ

     ทั้งในและตางประเทศใหเปนปจจุบัน โดย ดําเนินการรวบรวมและปรับปรุง คณะทํางานยอย แสวงหาความรู +

     - สํารวจและรวบรวมความรู ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ สนผ. กระบวนการและ

     - จําแนกหมวดหมู ใหเปนปจจุบัน สงน. เครื่องมือ

     - แสวงหาความรูในสวนที่ขาด  - ระดับ 1 สํารวจความรูดาน หนวยงานที่เกี่ยวของ

     - ปรับปรุงใหทันสมัย กอนนําเขาสูระบบ ตลาดตราสารหนี้จากหนวยงาน

        อิเล็กทรอนิกส ทั้งในและตางประเทศ

 - ระดับ 2 รวบรวมความรู

ดานตลาดตราสารหนี้ที่อยูใน

รูปเอกสารและเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส

 - ระดับ 3 แสวงหาความรู

ในสวนที่ขาดและปรับปรุง

ใหเปนปจจุบัน และจําแนก

หมวดหมู กอนนําเขาสู

ระบบอิเล็กทรอนิกส

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจําแนก มิ.ย.-ก.ย. 50 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 70 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการจัดความรู

หมวดหมู และเผยแพรในสื่อตางๆ ผูใชงานระบบ Internet คณะทํางานยอย ใหเปนระบบ +

 และฐานขอมูลของ สบน. และ Intranet เกี่ยวกับการคนหา กลุม 4 การสื่อสาร

และการจําแนกหมวดหมู ศูนยขอมูลสารสนเทศ
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

4 การประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อจัดทํา มี.ค.-ก.ย. 50 จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน/ อยางนอย 1 เลม ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการประมวลและ

คูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการ กลุม 4 กลั่นกรองความรู +

เพื่อเผยแพร สนผ. / สงน. กระบวนการและ

เครื่องมือ

5 การเขาถึงความรู

5.1  ปรับปรุงชองทางในการเขาถึงความรู ต.ค. 49 - รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการเขาถึงความรู

      ที่มีอยูใหสามารถใชงานไดอยางมี ก.ย. 50 การประเมินผลชองทาง สลก. / กลุม 4  + การสื่อสาร

      ประสิทธิภาพ การสื่อสาร ศูนยขอมูลสารสนเทศ

5.2  เผยแพรความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ มี.ค.-ก.ย. 50 จํานวนความรูที่เผยแพร อยางนอย ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการเขาถึงความรู

      ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเอกสาร ในระบบ Internet ใน 6 รายการ สลก. / กลุม 4  + กระบวนการ

      อิเล็กทรอนิกส หวขอที่เกี่ยวของ ศูนยขอมูลสารสนเทศ และเครื่องมือ

6 แบงปนแลกเปลี่ยนความรูดานตลาดตราสารหนี้

6.1 นํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน มี.ค.-ก.ย. 50 รอยละของบุคลากรที่เขารวม รอยละ 90 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการแบงปน

     ความรูรูปแบบตางๆ มาใชในสํานักงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (เกณฑของ สนผ. แลกเปลี่ยนความรู +

     เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบตางๆ สํานักงาน ก.พ.ร.) สงน. กระบวนการและ

     ทั้งในรูปแบบ Explicit Knowledge กลุม 4 เครื่องมือ

     และ Tacit Knowledge  เชน ศูนยขอมูลสารสนเทศ

     กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

     (Morning Talk/Lunch Talk) 

     กิจกรรมระบบพี่เลี้ยง (Mentor) 

     การพัฒนาระบบฐานความรู 

     การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job 

     Training)
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

6.1 (ตอ)

      การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)

      การฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ

      (Competency Based Training) เปนตน

6.2 เผยแพรความรูผานระบบ IT ของสํานักงาน มี.ค.- ก.ย. 50จํานวนความรูที่เผยแพร จํานวนความรูที่ ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการแบงปน

ผานระบบ IT ของสํานักงาน เผยแพรผานระบบ กลุม 4 แลกเปลี่ยนความรู +

IT อยางนอย กระบวนการและ

5 เรื่อง เครื่องมือ

6.3 วัดผลการดําเนินการตามกิจกรรม มี.ค.-ก.ย. 50 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการแบงปน

      การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกิจกรรม  ผูเขารวมกิจกรรม กลุม 4 แลกเปลี่ยน+การวัดผล

7 การเรียนรู และนําไปใชในการปฏิบัติงาน

7.1 สนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู ต.ค. 49 - กิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม อยางนอย 1 ครั้ง ขาราชการ สบน. CKO  - เปนการเรียนรู+

      ภายในองคกร ก.ย. 50 การเรียนรูภายในองคกร KM Team การเตรียมการและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

7.2 การรับเปน Trainer/Mentor เพื่อให มี.ค.-ก.ย. 50 รอยละความพึงพอใจ รอยละ 85 สนผ. KM Team  - เปนการเรียนรู +

      ความรูและคําปรึกษา ซึ่งจะชวยใหเกิด ของผูเขารวมกิจกรรม สงน. กลุม 4 กระบวนการและ

      การขยายองคความรู Mentor Program สนผ. / สงน. เครื่องมือ

7.3 ประเมินผลการเรียนรูของบุคลากรที่มี มิ.ย.- ก.ย.50 รอยละของบุคลากรที่สามารถ รอยละ 75 KM Team KM Team  - เปนการเรียนรู +

      สวนรวมในกิจกรรม KM นําความรูที่ไดไปปรับใชในการ คณะทํางานยอย การวัดผล

ปฏิบัติงาน



- 15 -

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

7.4 การยกยองชมเชย และใหรางวัล มี.ค.-ก.ย. 50 การประชุมเพื่อกําหนด ประกาศหลักเกณฑ ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการเรียนรู +

     แกผูมีสวนรวมในกิจกรรม KM เพื่อ หลักเกณฑในการใหรางวัล การใหรางวัล คณะทํางานจัดวาง การยกยองชมเชย

     สงเสริมใหเกิดการเรียนรู และการประเมินการมี หลักเกณฑการให และใหรางวัล

สวนรวมในกิจกรรม KM รางวัลในกิจกรรม KM

               ผูทบทวน :             ผูอนุมัติ : 

(นายพงษภาณุ เศวตรุนทร)

(ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

…………………………………………………………………………………….

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

…………………………………………………………………………………….

(นายสรร วิเทศพงษ)

(รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
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4.   แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

องคความรูที่จําเปน (K) : การวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละของวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 85

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ภายใน รายการความรูดาน อยางนอย สบค. CKO จัดประชุม เปนการบงชี้ความรู +

ที่ตองมีในองคความรูดานการวิเคราะหแนวทาง 31 ม.ค. 50 การวิเคราะหแนวทาง 4 รายการ สงต. KM Team คณะทํางานยอย กระบวนการและ

การระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ การระดมทุนสําหรับ สงค. คณะทํางานยอย เมื่อวันที่ 18 เครื่องมือ

รวมทั้งกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ โครงการลงทุนภาครัฐ สงน. สบค. ม.ค. 50

การดําเนินงานตามกิจกรรม KM 1. การศึกษารูปแบบการระดมทุน (รัฐวิสาหกิจ) สงต.

 - การจําแนกองคความรู     ของโครงการลงทุนภาครัฐ เชน สงค.

 - การเลือกองคความรู     Public Private Partnership สงน. (รัฐวิสาหกิจ)

 - การบงชี้ความรู     (PPP) & Financial Innovation

2. วิธีการ Financing ของโครงการ

    ลงทุนภาครัฐ 

3. การวิเคราะหโครงการลงทุนและ

    แนวทางการระดมทุนที่เหมาะสม

4. กรณีศึกษาแนวทางการระดมทุน

    ของโครงการลงทุนภาครัฐ 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

2 การสรางและแสวงหาความรู ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2.1 สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสวนรวม ม.ค.-ก.ย. 50 รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมาย รอยละ 90 สบค. CKO  - เปนการสรางและ

      ในกิจกรรมการจัดการความรูและรวมเปน ที่รวมกิจกรรม KM (เกณฑสํานักงาน สงต. KM Team แสวงหาความรู +

      เปนทีมงาน ก.พ.ร.) สงค. สบค./สงต./สงค./ การเตรียมการ

     สงน. สงน. (รัฐวิสาหกิจ) และปรับเปลี่ยน

(รัฐวิสาหกิจ) พฤติกรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรูจากหนวยงาน มี.ค.-ก.ย. 50 ระดับความสําเร็จของการ ระดับ 3 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการสรางและ

     ทั้งในและตางประเทศใหเปนปจจุบัน โดย ดําเนินการรวบรวมและ คณะทํางานยอย แสวงหาความรู +

      - สํารวจและรวบรวมความรู ปรับปรุงความรูใหเปนปจจุบัน สบค. กระบวนการและ

      - จําแนกหมวดหมู  - ระดับ 1 สํารวจความรู สงต. เครื่องมือ

      - แสวงหาความรูในสวนที่ขาด การวิเคราะหแนวทาง สงค.

      - ปรับปรุงใหทันสมัย กอนนําเขาสูระบบ การระดมทุนสําหรับโครงการ สงน. (รัฐวิสาหกิจ)

        ระบบอิเล็กทรอนิกส ลงทุนภาครัฐ จากหนวยงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งในและตางประเทศ

 - ระดับ 2 รวบรวมความรู

ดานการระดมทุนสําหรับ

โครงการลงทุนภาครัฐ

ที่อยูในรูปเอกสารและ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส

 - ระดับ 3 แสวงหาความรู

ในสวนที่ขาดและปรับปรุง

ใหเปนปจจุบัน และจําแนก

หมวดหมู กอนนําเขาสู

ระบบอิเล็กทรอนิกส
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจําแนก มิ.ย.-ก.ย. 50 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 70 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการจัดความรู

หมวดหมู และเผยแพรในสื่อตางๆ ผูใชงานระบบ Internet และ คณะทํางานยอย ใหเปนระบบ +

และฐานขอมูลของ สบน. Intranet เกี่ยวกับการคนหา กลุม 4 การสื่อสาร

 และการจําแนกหมวดหมู ศูนยขอมูลสารสนเทศ

4 การประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อจัดทํา มี.ค.-ก.ย. 50 จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน/ อยางนอย 1 เลม ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการประมวลและ

คูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการ กลุม 4 กลั่นกรอง +

เพื่อเผยแพร สบค. / สงต. / สงค. กระบวนการและ

สงน. (รัฐวิสาหกิจ) เครื่องมือ

5 การเขาถึงความรู

5.1 ปรับปรุงชองทางในการเขาถึงความรู ต.ค. 49 - รอยละความพึงพอใจของ รอยละ75 ขาราชการ สบน. KM Team  - การเขาถึงความรู

      ที่มีอยูใหสามารถใชงานไดอยางมี ก.ย. 50 การประเมินผลชองทาง สลก. / กลุม 4  + การสื่อสาร

      ประสิทธิภาพ การสื่อสาร ศูนยขอมูลสารสนเทศ

5.2 เผยแพรความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ มี.ค.-ก.ย. 50 จํานวนความรูที่เผยแพร อยางนอย ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการเขาถึงความรู

      ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเอกสาร ในระบบ Internet ใน 4 รายการ สลก. / กลุม 4  + กระบวนการ

      อิเล็กทรอนิกส หวขอที่เกี่ยวของ ศูนยขอมูลสารสนเทศ และเครื่องมือ
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

6 แบงปนแลกเปลี่ยนความรูดานการวิเคราะห

แนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุน

ภาครัฐ

6.1 นํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน มี.ค.-ก.ย. 50 รอยละของบุคลากรที่เขารวม รอยละ 90 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการแบงปน

     ความรูรูปแบบตางๆ มาใชในสํานักงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (เกณฑของสํานักงาน สนผ. แลกเปลี่ยน +

     เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบตางๆ ก.พ.ร.) สงน. กระบวนการและ

     ทั้งในรูปแบบ Explicit Knowledge กลุม 4 เครื่องมือ

     และ Tacit Knowledge  เชน ศูนยขอมูลสารสนเทศ

     กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

     (Morning Talk/Lunch Talk) 

     กิจกรรมระบบพี่เลี้ยง (Mentor) 

     การพัฒนาระบบฐานความรู 

     การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job 

     Training)

     การสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

     (Subject Matter Experts)

     การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)

     การฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ

     (Competency Based Training) เปนตน

6.2 เผยแพรความรูผานระบบ IT ของสํานักงาน มี.ค.-ก.ย. 50 จํานวนความรูที่เผยแพรผาน จํานวนความรูที่ ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการแบงปน

ระบบ IT เผยแพรผานระบบ กลุม 4 แลกเปลี่ยน +

IT อยางนอย กระบวนการและ

5 เรื่อง เครื่องมือ
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

6.3 วัดผลการดําเนินการตามกิจกรรม มี.ค.-ก.ย. 50 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการแบงปนแลก-

      การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม กลุม 4 เปลี่ยน + การวัดผล

7 การเรียนรูและนําไปใชในการปฏิบัติงาน

7.1 สนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู ต.ค. 49 - กิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม อยางนอย 1 ครั้ง ขาราชการ สบน. CKO  - เปนการเรียนรู+

      ภายในองคกร ก.ย. 50 การเรียนรูภายในองคกร KM Team เตรียมการและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

7.2 การรับเปน Trainer/Mentor เพื่อใหความรู มี.ค.-ก.ย. 50 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม รอยละ 85 สนผ. KM Team  - เปนการเรียนรู +

      และคําปรึกษา ซึ่งจะชวยใหเกิดการขยาย กิจกรรม Mentor Program สงน. กลุม 4 กระบวนการและ

     องคความรู สนผ. / สงน. เครื่องมือ

7.3 ประเมินผลการเรียนรูของบุคลากรที่มี มิ.ย.-ก.ย. 50 รอยละของบุคลากรที่สามารถ รอยละ 75 KM Team KM Team  - เปนการเรียนรู +

      สวนรวมในกิจกรรม KM นําความรูที่ไดไปปรับใชในการ คณะทํางานยอย การวัดผล

ปฏิบัติงาน

7.4 การยกยองชมเชย และใหรางวัล มี.ค.-ก.ย. 50 การประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ ประกาศหลักเกณฑ ขาราชการ สบน. KM Team  - เปนการเรียนรู +

      แกผูมีสวนรวมในกิจกรรม KM เพื่อ ในการใหรางวัลและการประเมิน ในการใหรางวัล คณะทํางานจัดวาง การยกยองชมเชย

      สงเสริมใหเกิดการเรียนรู การมีสวนรวมในกิจกรรม KM สําเร็จ หลักเกณฑการให และใหรางวัล

รางวัลในกิจกรรม 

               ผูทบทวน :             ผูอนุมัติ : 

……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

(นายสรร วิเทศพงษ) (นายพงษภาณุ เศวตรุนทร)

(รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) (ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
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