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ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สวนที่ 1: ขอมูลตามที่ระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง เปาหมายของตัวชี้วัด
องคความรูที่จําเปน

ตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 1. ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห ดําเนินการประกาศผลการ 1. การจัดหาเงินกู/ค้ําประกัน และบริหาร

ในเชิงรุก (Pro-active Debt ใหมีตนทุนต่ําและอยูภายใต     ขอมูลทางการเงินและความเสี่ยง จัดอันดับความนาเชื่อถือ     หนี้สาธารณะ โดยใชเครื่องมือทางการเงิน

Management) กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม     ทางเครดิตของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และอัตราคาธรรมเนียม และ     ที่เหมาะสม (เลือกทําแผน KM ในป 49/51)

    และสถาบันการเงินภาครัฐ กระทรวงการคลังสามารถ 2. การบริหารโครงการเงินกู (เลือกทําแผน KM ป 

เรียกเก็บคาธรรมเนียมการ 3. หลักเกณฑ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ค้ําประกันและการใหกูตอ     กับการกูเงินทั้งในและตางประเทศ

จากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน

การเงินภาครัฐไดอยาง

เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

ทางเครดิตแตละหนวยงาน

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา เสนอแผนฯ ตอคณะรัฐมนตรี

    แผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหความเห็นชอบ ภายใน

เดือนกันยายน 2552

2. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สรางเสถียรภาพใหแกระบบเศรษฐกิจ 1. ระดับความสําเร็จในการออก ออกพันธบัตรรุนอายุ 5 ป 1. ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ (เลือกทําแผน KM

ในประเทศใหเปนศูนยกลาง ผานภาคการเงินที่แข็งแกรงและยั่งยืน     พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปน 10 ป 15 ป 20 ป และ 30 ป     ในป 50-51)

ระดมทุนในระดับภูมิภาค     อัตราดอกเบี้ยอางอิง ใหมียอดคงคางในตลาดตาม 2. การบริหารจัดการกองทุน

วงเงินที่กําหนด 3. หลักเกณฑ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

   กับตลาดตราสารหนี้ (เลือกทําแผน KM ป 52)

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

ตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

3. การจัดหาแหลงเงินทุน เพื่อจัดหาเงินกูสมทบคาใชจาย 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบ นําเสนอรางกรอบการดําเนินงาน 1. นโยบายของรัฐบาลในการลงทุนสําหรับ

ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ในการลงทุนสําหรับโครงการ     การดําเนินงาน (PPP Framework)  (PPP Framework) และ     โครงการลงทุนภาครัฐ (เลือกทําแผน KM ป 52)

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ     และหลักเกณฑการใหเอกชน หลักเกณฑการใหเอกชน 2. การวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับ

การดําเนินงานอื่นตามนโยบาย     เขารวมงาน (PPP Guideline) เพื่อ เขารวมงาน (PPP Guideline)     โครงการลงทุนภาครัฐ (เลือกทําแผน KM

ของรัฐบาล     นําไปใชสําหรับการระดมทุน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให     ในป 50-51)

    ในรูปแบบ PPP ของโครงการลงทุน ความเห็นชอบ 3. แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการ

    ภาครัฐ     กูเงิน/ค้ําประกันเงินกู

4. หลักการและแนวคิดในการระดมทุนรูปแบบตางๆ

5. หลักเกณฑ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

    กับ PPP

4. การพัฒนาระบบขอมูลและ เพื่อจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ 1. รอยละของอัตราการเบิกจาย รอยละ 80 1. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและสรางความเชื่อมโยง     งบลงทุน     (เลือกทําแผน KM ในป 2551)

ในการทํางาน 2. การพัฒนาเครือขายเพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูล

    สารสนเทศของภาครัฐ (เลือกทําแผน KM ป 52)

สวนที่ 2 : องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร         : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management)

องคความรูที่จําเปน         : การบริหารโครงการเงินกู

                                    การประเมินโครงการเบื้องตนของแหลงเงินกู การพิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการใหกูเงิน แนวทางการใชเงินกูตามเงื่อนไขของแหลงเงินก

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ปรากฏตามเอกสารสวนที่ 1

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร         : การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค

องคความรูที่จําเปน         : หลักเกณฑ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวของกับตลาดตราสารหนี้

                                    ซึ่งองคความรูดังกลาวจะสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจไดเปนอยางดี

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ปรากฏตามเอกสารสวนที่ 1

เหตุผลที่เลือกองคความรู  : สบน. อยูระหวางการปรับปรุงระเบยีบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อขาย การโอน และการใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน

เหตุผลที่เลือกองคความรู  : องคความรูดังกลาวจะสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากร สบน. ใหไดทราบแนวทางการดําเนินงานโครงการโดยใชเงินกูทั้งในและตางประเทศ
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก

องคความรูที่จําเปน (K) : การบริหารโครงการเงินกู

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) 1 : ระดับความสําเร็จในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินและความเสี่ยงทางเครดิตของหนวยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ดําเนินการประกาศผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือและอัตราคาธรรมเนียม และกระทรวงการคลังสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกัน

  และการใหกูตอจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐไดอยางเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงทางเครดิตแตละหนวยงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) 2 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : เสนอแผนฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2552

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ภายใน สามารถจัดประชุมคณะทํางานฯ ดําเนินการไดสําเร็จ สํานัก/กอง/กลุมCKO - การบงชี้ความรู +

และปรับปรุงองคความรูในประเด็น 31 มี.ค. 52 เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ KM Team กระบวนการและ

ยุทธศาสตรที่ 1 ใหเปนปจจุบัน และปรับปรุงองคความรู KM Team เครื่องมือ

ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

2 การสรางและแสวงหาความรู ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2.1 สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสวนรวม ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมาย รอยละ 80 ขาราชการ สบน. CKO  - การสรางและแสวงหา

     ในกิจกรรมการจัดการความรู ก.ย. 52 ที่รวมกิจกรรม KM (เกณฑของ KM Team ความรู + การเตรียมการ

สํานักงาน ก.พ.ร.) /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรูจากหนวยงาน ต.ค. 51- ระดับความสําเร็จของการรวบรวมและ ระดับ 3 ขาราชการ สบน. KM Team  - การสรางและแสวงหา

     ทั้งในและตางประเทศในประเด็นยุทธศาสตร ก.ย. 52 ปรับปรุงความรูในองคความรูที่ระบุ คณะทํางานยอย ความรู + กระบวนการ

     ที่ 1 ใหเปนปจจุบัน โดย ใหเปนปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยี และเครื่องมือ

     - สํารวจและรวบรวมความรู  - ระดับ 1 สํารวจความรูในประเด็น สารสนเทศ

     - จําแนกหมวดหมู ยุทธศาตรที่ 1 จากหนวยงานทั้งใน หนวยงานที่เกี่ยวของ

     - แสวงหาความรูในสวนที่ขาด และตางประเทศ

     - ปรับปรุงใหทันสมัย กอนนําเขาสูระบบ  - ระดับ 2 รวบรวมความรูดังกลาว

        อิเล็กทรอนิกส ทั้งที่อยูในตัวบุคคล และเอกสาร

แผนการจัดการความรูประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

 - ระดับ 3 แสวงหาความรูในสวนที่

ขาดและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน รวมทั้ง

จําแนกเปนหมวดหมู กอนนําเขาสูระบบ

อิเล็กทรอนิกส

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจําแนก ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบ รอยละ 70 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การจัดความรูใหเปน

หมวดหมู และเผยแพรในสื่อตางๆ ก.ย. 52 Internet และ Intranet เกี่ยวกับ สารสนเทศ ระบบ + การสื่อสาร

และฐานขอมูลของ สบน. การคนหาและการจําแนกหมวดหมู KM Team

4 การประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อจัดทํา ต.ค. 51- จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน/ อยางนอย 1 เลม สํานัก/กอง/กลุมKM Team  - การประมวลและกลั่นกรอง

คูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ก.ย. 52 เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวของ สํานัก/กลุมที่เกี่ยวของ ความรู + กระบวนการ

เพื่อเผยแพร กลุมพัฒนาระบบบริหาร และ

5 การเขาถึงความรู

5.1  ปรับปรุงชองทางในการเขาถึงความรู ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การเขาถึงความรู + 

      ที่มีอยูใหสามารถใชงานไดอยางมี ก.ย. 52 การประเมินผลชองทาง สารสนเทศ การสื่อสาร

      ประสิทธิภาพ การสื่อสาร กลุมพัฒนาระบบบริหาร

6 แบงปนแลกเปลี่ยนความรู

6.1 นํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรที่เขารวม รอยละ 80 ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

     ความรูรูปแบบตางๆ มาใชในสํานักงาน ก.ย. 52 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (เกณฑของ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ความรู + กระบวนการ

     เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบตางๆ สํานักงาน ก.พ.ร.) และเครื่องมือ

     ทั้งในรูปแบบ Explicit Knowledge

     และ Tacit Knowledge  เชน การฝกอบรม

     ตาม Competency ที่ตองการ กิจกรรม 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Morning Talk/

     Lunch Talk) การฝกงาน (On the Job Training

      /Secondment) เปนตน

6.2 เผยแพรความรูผานระบบ IT ของสํานักงาน ต.ค. 51- จํานวนความรูที่เผยแพร จํานวนความรูที่ ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

ก.ย. 52 ผานระบบ IT ของสํานักงาน เผยแพรผานระบบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู + กระบวนการ

IT อยางนอย และเครื่องมือ

3 เรื่อง
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค

องคความรูที่จําเปน (K) : หลักเกณฑ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวของกับตลาดตราสารหนี้

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ออกพันธบัตรรุนอายุ 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป และ 30 ป ใหมียอดคงคางในตลาดตามวงเงินที่กําหนด

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ภายใน สามารถจัดประชุมคณะทํางานฯ ดําเนินการไดสําเร็จ สํานัก/กอง/กลุมCKO - การบงชี้ความรู +

และปรับปรุงองคความรูในประเด็น 31 มี.ค. 52 เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ KM Team กระบวนการและ

ยุทธศาสตรที่ 2 ใหเปนปจจุบัน และปรับปรุงองคความรู KM Team เครื่องมือ

ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

2 การสรางและแสวงหาความรู ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2.1 สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสวนรวม ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมาย รอยละ 80 ขาราชการ สบน. CKO  - การสรางและแสวงหา

     ในกิจกรรมการจัดการความรู ก.ย. 52 ที่รวมกิจกรรม KM (เกณฑของ KM Team ความรู + การเตรียมการ

สํานักงาน ก.พ.ร.) /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรูจากหนวยงาน ต.ค. 51- ระดับความสําเร็จของการรวบรวมและ ระดับ 3 ขาราชการ สบน. KM Team  - การสรางและแสวงหา

     ทั้งในและตางประเทศในประเด็นยุทธศาสตร ก.ย. 52 ปรับปรุงความรูในองคความรูที่ระบุ คณะทํางานยอย ความรู + กระบวนการ

     ที่ 2 ใหเปนปจจุบัน โดย ใหเปนปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยี และเครื่องมือ

     - สํารวจและรวบรวมความรู  - ระดับ 1 สํารวจความรูในประเด็น สารสนเทศ

     - จําแนกหมวดหมู ยุทธศาตรที่ 2 จากหนวยงานทั้งใน หนวยงานที่เกี่ยวของ

     - แสวงหาความรูในสวนที่ขาด และตางประเทศ

     - ปรับปรุงใหทันสมัย กอนนําเขาสูระบบ  - ระดับ 2 รวบรวมความรูดังกลาว

        อิเล็กทรอนิกส ทั้งที่อยูในตัวบุคคล และเอกสาร

 - ระดับ 3 แสวงหาความรูในสวนที่

ขาดและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน รวมทั้ง

จําแนกเปนหมวดหมู กอนนําเขาสูระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 แผนการจัดการความรูประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจําแนก ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบ รอยละ 70 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การจัดความรูใหเปน

หมวดหมู และเผยแพรในสื่อตางๆ ก.ย. 52 Internet และ Intranet เกี่ยวกับ สารสนเทศ ระบบ + การสื่อสาร

และฐานขอมูลของ สบน. การคนหาและการจําแนกหมวดหมู KM Team

4 การประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อจัดทํา ต.ค. 51- จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน/ อยางนอย 1 เลม สํานัก/กอง/กลุมKM Team  - การประมวลและกลั่นกรอง

คูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ก.ย. 52 เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวของ สํานัก/กลุมที่เกี่ยวของ ความรู + กระบวนการ

เพื่อเผยแพร กลุมพัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือ

5 การเขาถึงความรู

5.1  ปรับปรุงชองทางในการเขาถึงความรู ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การเขาถึงความรู + 

      ที่มีอยูใหสามารถใชงานไดอยางมี ก.ย. 52 การประเมินผลชองทาง สารสนเทศ การสื่อสาร

      ประสิทธิภาพ การสื่อสาร กลุมพัฒนาระบบบริหาร

6 แบงปนแลกเปลี่ยนความรู

6.1 นํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรที่เขารวม รอยละ 80 ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

     ความรูรูปแบบตางๆ มาใชในสํานักงาน ก.ย. 52 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (เกณฑของ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ความรู + กระบวนการ

     เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบตางๆ สํานักงาน ก.พ.ร.) และเครื่องมือ

     ทั้งในรูปแบบ Explicit Knowledge

     และ Tacit Knowledge  เชน การฝกอบรม

     ตาม Competency ที่ตองการ กิจกรรม 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Morning Talk/

     Lunch Talk) การฝกงาน (On the Job 

      Training/Secondment) เปนตน

6.2 เผยแพรความรูผานระบบ IT ของสํานักงาน ต.ค. 51- จํานวนความรูที่เผยแพร จํานวนความรูที่ ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

ก.ย. 52 ผานระบบ IT ของสํานักงาน เผยแพรผานระบบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู + กระบวนการ

IT อยางนอย และเครื่องมือ

3 เรื่อง

6.3 วัดผลการดําเนินการตามกิจกรรม ส.ค.- ก.ย. 52รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

      การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู+การวัดผล
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยังยืน

องคความรูที่จําเปน (K) : นโยบายรัฐบาลในการลงทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบการดําเนินงาน (PPP Framework) และหลักเกณฑการใหเอกชนเขารวมงาน (PPP Guideline) เพื่อนําไปใชสําหรับ

  การระดมทุนในรูปแบบ PPP ของโครงการลงทุนภาครัฐ

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : นําเสนอรางกรอบการดําเนินงาน (PPP Framework) และหลกัเกณฑการใหเอกชนเขารวมงาน (PPP Guideline) ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ภายใน สามารถจัดประชุมคณะทํางานฯ ดําเนินการไดสําเร็จ สํานัก/กอง/กลุมCKO - การบงชี้ความรู +

และปรับปรุงองคความรูในประเด็น 31 มี.ค. 52 เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ KM Team กระบวนการและ

ยุทธศาสตรที่ 3 ใหเปนปจจุบัน และปรับปรุงองคความรู KM Team เครื่องมือ

ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

2 การสรางและแสวงหาความรู ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2.1 สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสวนรวม ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมาย รอยละ 80 สํานัก/กลุม CKO  - การสรางและแสวงหา

     ในกิจกรรมการจัดการความรู ก.ย. 52 ที่รวมกิจกรรม KM (เกณฑของ ที่เกี่ยวของ KM Team ความรู + การเตรียมการ

สํานักงาน ก.พ.ร.) KM Team /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรูจากหนวยงาน ต.ค. 51- ระดับความสําเร็จของการรวบรวมและ ระดับ 3 ขาราชการ สบน. KM Team  - การสรางและแสวงหา

     ทั้งในและตางประเทศในประเด็นยุทธศาสตร ก.ย. 52 ปรับปรุงความรูในองคความรูที่ระบุ คณะทํางานยอย ความรู + กระบวนการ

     ที่ 3 ใหเปนปจจุบัน โดย ใหเปนปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยี และเครื่องมือ

     - สํารวจและรวบรวมความรู  - ระดับ 1 สํารวจความรูในประเด็น สารสนเทศ

     - จําแนกหมวดหมู ยุทธศาตรที่ 3 จากหนวยงานทั้งใน หนวยงานที่เกี่ยวของ

     - แสวงหาความรูในสวนที่ขาด และตางประเทศ

     - ปรับปรุงใหทันสมัย กอนนําเขาสูระบบ  - ระดับ 2 รวบรวมความรูดังกลาว

        อิเล็กทรอนิกส ทั้งที่อยูในตัวบุคคล และเอกสาร

 - ระดับ 3 แสวงหาความรูในสวนที่

ขาดและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน รวมทั้ง

จําแนกเปนหมวดหมู กอนนําเขาสูระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 แผนการจัดการความรูประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจําแนก ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบ รอยละ 70 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การจัดความรูใหเปน

หมวดหมู และเผยแพรในสื่อตางๆ ก.ย. 52 Internet และ Intranet เกี่ยวกับ สารสนเทศ ระบบ + การสื่อสาร

และฐานขอมูลของ สบน. การคนหาและการจําแนกหมวดหมู KM Team

4 การประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อจัดทํา ต.ค. 51- จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน/ อยางนอย 1 เลม สํานัก/กอง/กลุมKM Team  - การประมวลและกลั่นกรอง

คูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ก.ย. 52 เอกสารทางวิชาการ ทีเกี่ยวของ สํานัก/กลุมที่เกี่ยวของ ความรู + กระบวนการ

เพื่อเผยแพร กลุมพัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือ

5 การเขาถึงความรู

5.1  ปรับปรุงชองทางในการเขาถึงความรู ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การเขาถึงความรู + 

      ที่มีอยูใหสามารถใชงานไดอยางมี ก.ย. 52 การประเมินผลชองทาง สารสนเทศ การสื่อสาร

      ประสิทธิภาพ การสื่อสาร กลุมพัฒนาระบบบริหาร

6 แบงปนแลกเปลี่ยนความรู

6.1 นํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรที่เขารวม รอยละ 80 ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

     ความรูรูปแบบตางๆ มาใชในสํานักงาน ก.ย. 52 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (เกณฑของ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ความรู + กระบวนการ

     เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบตางๆ สํานักงาน ก.พ.ร.) และเครื่องมือ

     ทั้งในรูปแบบ Explicit Knowledge

     และ Tacit Knowledge  เชน การฝกอบรม

     ตาม Competency ที่ตองการ กิจกรรม 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Morning Talk/

     Lunch Talk) การฝกงาน (On the Job Training

      /Secondment) เปนตน

6.2 เผยแพรความรูผานระบบ IT ของสํานักงาน ต.ค. 51- จํานวนความรูที่เผยแพร จํานวนความรูที่ ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

ก.ย. 52 ผานระบบ IT ของสํานักงาน เผยแพรผานระบบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู + กระบวนการ

IT อยางนอย และเครื่องมือ

3 เรื่อง

6.3 วัดผลการดําเนินการตามกิจกรรม ส.ค.- ก.ย. 52รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

      การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู+การวัดผล
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แผนการจัดการความรูประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)

ชื่อสวนราชการ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาเครือขายเพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศของภาครัฐ

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละของอัตราการเบิกจายงบลงทุน

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : รอยละ 80

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ภายใน สามารถจัดประชุมคณะทํางานฯ ดําเนินการไดสาํเร็จ สํานัก/กอง/กลุมCKO - การบงชี้ความรู +

และปรับปรุงองคความรูในประเด็น 31 มี.ค. 52 เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ KM Team กระบวนการและ

ยุทธศาสตรที่ 4 ใหเปนปจจุบัน และปรับปรุงองคความรู KM Team เครื่องมือ

ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

2 การสรางและแสวงหาความรู ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2.1 สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสวนรวม ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมาย รอยละ 80 สํานัก/กลุม CKO  - การสรางและแสวงหา

     ในกิจกรรมการจัดการความรู ก.ย. 52 ที่รวมกิจกรรม KM (เกณฑของ ที่เกี่ยวของ KM Team ความรู + การเตรียมการ

สํานักงาน ก.พ.ร.) KM Team /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรูจากหนวยงาน ต.ค. 51- ระดับความสําเร็จของการรวบรวมและ ระดับ 3 ขาราชการ สบน. KM Team  - การสรางและแสวงหา

     ทั้งในและตางประเทศในประเด็นยุทธศาสตร ก.ย. 52 ปรับปรุงความรูในองคความรูที่ระบุ คณะทํางานยอย ความรู + กระบวนการ

     ที่ 4 ใหเปนปจจุบัน โดย ใหเปนปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยี และเครื่องมือ

     - สํารวจและรวบรวมความรู  - ระดับ 1 สํารวจความรูในประเด็น สารสนเทศ

     - จําแนกหมวดหมู ยุทธศาตรที่ 4 จากหนวยงานภายใน หนวยงานที่เกี่ยวของ

     - แสวงหาความรูในสวนที่ขาด และภายนอก

     - ปรับปรุงใหทันสมัย กอนนําเขาสูระบบ  - ระดับ 2 รวบรวมความรูดังกลาว

        อิเล็กทรอนิกส ทั้งที่อยูในตัวบุคคล และเอกสาร

 - ระดับ 3 แสวงหาความรูในสวนที่

ขาดและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน รวมทั้ง

จําแนกเปนหมวดหมู กอนนําเขาสูระบบ

อิเล็กทรอนิกส
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

3 การจัดความรูใหเปนระบบ โดยการจําแนก ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของผูใชงานระบบ รอยละ 70 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การจัดความรูใหเปน

หมวดหมู และเผยแพรในสื่อตางๆ ก.ย. 52 Internet และ Intranet เกี่ยวกับ สารสนเทศ ระบบ + การสื่อสาร

และฐานขอมูลของ สบน. การคนหาและการจําแนกหมวดหมู KM Team

4 การประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อจัดทํา ต.ค. 51- จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน/ อยางนอย 1 เลม สํานัก/กอง/กลุมKM Team  - การประมวลและกลั่นกรอง

คูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ก.ย. 52 เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวของ สํานัก/กลุมที่เกี่ยวของ ความรู + กระบวนการ

เพื่อเผยแพร กลุมพัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือ

5 การเขาถึงความรู

5.1  ปรับปรุงชองทางในการเขาถึงความรู ต.ค. 51- รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. ศูนยเทคโนโลยี  - การเขาถึงความรู + 

      ที่มีอยูใหสามารถใชงานไดอยางมี ก.ย. 52 การประเมินผลชองทาง สารสนเทศ การสื่อสาร

      ประสิทธิภาพ การสื่อสาร กลุมพัฒนาระบบบริหาร

6 แบงปนแลกเปลี่ยนความรู

6.1 นํากิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน ต.ค. 51- รอยละของบุคลากรที่เขารวม รอยละ 80 ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

     ความรูรูปแบบตางๆ มาใชในสํานักงาน ก.ย. 52 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (เกณฑของ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ความรู + กระบวนการ

     เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบตางๆ สํานักงาน ก.พ.ร.) และเครื่องมือ

     ทั้งในรูปแบบ Explicit Knowledge

     และ Tacit Knowledge  เชน การฝกอบรม

     ตาม Competency ที่ตองการ กิจกรรม 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Morning Talk/

     Lunch Talk) การฝกงาน (On the Job Training

      /Secondment) เปนตน

6.2 เผยแพรความรูผานระบบ IT ของสํานักงาน ต.ค. 51- จํานวนความรูที่เผยแพร จํานวนความรูที่ ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

ก.ย. 52 ผานระบบ IT ของสํานักงาน เผยแพรผานระบบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู + กระบวนการ

IT อยางนอย และเครื่องมือ

3 เรื่อง

6.3 วัดผลการดําเนินการตามกิจกรรม ส.ค.- ก.ย. 52 รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 75 ขาราชการ สบน. KM Team  - การแบงปนแลกเปลี่ยน

      การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู+การวัดผล
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