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ชื่อส่วนราชการ : สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

ส่วนที่ 1: ขอ้มูลตามที่ระบุไวใ้นคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ตามคํารบัรอง เป้าหมายของตวัชี้วดั
องคค์วามรูท้ี่จําเป็น

ต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์

1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 1. ระดับความสาํเรจ็ในการจัดทาํแผน เสนอแผนฯ ปี 2554 1. การจัดหาเงินกู้/คํา้ประกนั และบริหาร

ในเชิงรุก (Pro-active Debt ให้มีต้นทุนตํา่และอยู่ภายใต้ การบริหารหนี้สาธารณะประจาํปี ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้     หนี้สาธารณะ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน

Management) กรอบความเสี่ ยงที่ เหมาะสม งบประมาณ พ.ศ. 2554 ความเหน็ชอบ ภายในเดือน      ที่ เหมาะสม (เลือกทําแผน KM ในปี 49/51)

กนัยายน 2553 2. การบริหารโครงการเงินกู้ (เลือกทําแผน KM ปี 52)

2. ระดับความสาํเรจ็ของการพัฒนา พัฒนาแบบจาํลองบริหาร 3. หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

แบบจาํลองบริหารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงระยะที่  3 สาํเรจ็     กบัการกูเ้งินทั้งในและต่างประเทศ

(Risk Model) และนาํเสนอต่อกระทรวงการคลัง     (เลือกทําแผน KM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

เพื่อทราบ 

2. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สร้างเสถยีรภาพให้แก่ระบบเศรษฐกจิ ร้อยละความสาํเรจ็ในการออกพันธบตัร ร้อยละ 100 1. ความรู้ เกี่ ยวกบัตลาดตราสารหนี้ (เลือกทําแผน KM

ในประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผ่านภาคการเงินที่ แขง็แกร่งและยั่งยืน รัฐบาลประเภทอตัราดอกเบี้ยลอยตัว     ในปี 50-51)

ระดมทุนในระดับภมูิภาค (Floating Rate Bond) ได้ตามจาํนวน 2. การบริหารจดัการกองทุน

ที่ วางแผนไว้ 3. เครื่องมือในการระดมทุนเพื่อพฒันาตลาด

    ตราสารหนี้ในประเทศ

    (เลือกทําแผน KM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

4. หลักเกณฑ ์ระเบยีบ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง

   กบัตลาดตราสารหนี้ (เลือกทําแผน KM ปี 52)

แบบฟอรม์ที่ 1 การจําแนกองคค์วามรูท้ี่จําเป็นต่อการผลกัดนัตามประเด็นยทุธศาสตรข์องสํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ตามคํารบัรอง เป้าหมายของตวัชี้วดั
องคค์วามรูท้ี่จําเป็น

ต่อการปฏิบตัิราชการตามประเด็นยทุธศาสตร์

3. การจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อจัดหาเงินกู้สมทบค่าใช้จ่าย ระดับความสาํเรจ็ในการจัดทาํแผน จัดทาํแนวทางการบริหารเงินสด 1. นโยบายของรัฐบาลในการลงทุนสาํหรับ

ที่ เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ในการลงทุนสาํหรับโครงการ การลงทุนและแผนการระดมทุนโครงการ และการกาํหนดระดับเงินสด     โครงการลงทุนภาครัฐ (เลือกทําแผน KM ปี 52)

เศรษฐกจิและสงัคมที่ ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม และ ตามแผนปฏบิตัิการไทยเข้มแขง็ 2555  สาํรองในบญัชีเงินนอก 2. การวิเคราะห์แนวทางการระดมทุนสาํหรับ

การดาํเนินงานอื่ นตามนโยบาย ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจ งบประมาณ (บ/ช ไทยเข้มแขง็)     โครงการลงทุนภาครัฐ (เลือกทําแผน KM

ของรัฐบาล กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ เพื่อรองรับการเบกิจ่ายเงินของ     ในปี 50-51)

เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ หน่วยงานเจ้าของโครงการและ 3. แนวทางการปฏบิตัิงานเกี่ ยวกบัการดาํเนินการ

พ.ศ. 2552 การจัดทาํระบบบญัชีเงินกู้สาํหรับ     กู้เงิน/คํา้ประกนัเงินกู้

การกู้เงินตามแผนปฏบิตัิการ 4. หลักการและแนวคิดในการระดมทุนรูปแบบต่างๆ

TKK 2555 พร้อมทั้งรายงาน 5. หลักเกณฑ ์ระเบยีบ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง

สถานะเงินกู้ในบญัชีเงินนอก

งบประมาณตลอดจน รายงานผล

การกู้เงินและการเบกิจ่ายเงินกู้

โดยมีรายละเอยีดของต้นทุนการ 

 กู้เงิน ผลการเบกิจ่ายเงินกู้      

รายหน่วยงาน เป็นต้น และ

นาํเสนอ คณะกรรมการ

กลั่นกรองและบริหารโครงการ

ภายใต้แผนปฏบิตัิการไทย

เข้มแขง็ 2555 และคณะรัฐมนตรี

เพื่อทราบ

    กบั PPP

4. การพัฒนาระบบข้อมูลและ เพื่อจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละของอตัราการเบกิจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 80 1. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ทนัสมัยและสร้างความเชื่อมโยง     (เลือกทําแผน KM ในปี 2551)

ในการทาํงาน 2. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูล

    สารสนเทศของภาครัฐ (เลือกทําแผน KM ปี 52)
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แบบฟอรม์ที่ 2  แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan)

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การบริหารจดัการหนี้ สาธารณะในเชิงรุก

องคค์วามรูท้ี่จําเป็น (K) : หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ ยวขอ้งกบัการกูเ้งินทั้งในและต่างประเทศ

ตวัชี้วดัตามคํารบัรอง (KPI) 1 : ระดบัความสําเร็จของการจดัทําแผนการบริหารหนี้ สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เป้าหมายของตวัชี้วดัตามคํารบัรอง : เสนอแผนฯ ต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ ภายในเดือนกนัยายน 2553

ตวัชี้วดัตามคํารบัรอง (KPI) 2 : ระดบัความสําเร็จของการพฒันาแบบจําลองบริหารความเสี่ยง (Risk Model)

เป้าหมายของตวัชี้วดัตามคํารบัรอง : พฒันาแบบจําลองบริหารความเสี่ยง ระยะที่ 3 สําเร็จ และนาํเสนอต่อกระทรวงการคลงัเพื่อทราบ

ลําดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ภายใน สามารถจัดประชุมคณะทาํงานฯ ดาํเนินการได้สาํเรจ็ สาํนัก/กอง/กลุ่ม CKO - การบ่งชี้ความรู้ +

และปรับปรุงองค์ความรู้ ในประเดน็ 31 มี.ค. 53 เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ที่ เกี่ ยวข้อง KM Team กระบวนการและ

ยุทธศาสตร์ที่  1 ให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงองค์ความรู้ KM Team เครื่องมือ

ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรที่ ปฏบิัติงานมีส่วนร่วม มี.ค - ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ข้าราชการ สบน. CKO  - การสร้างและแสวงหา

     ในกจิกรรมการจัดการความรู้ ก.ย. 53 ที่ ร่วมกจิกรรม KM (เกณฑข์อง KM Team ความรู้ + การเตรียมการ

สาํนักงาน ก.พ.ร.) /ปรับเปลี่ ยนพฤตกิรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรู้จากหน่วยงาน ต.ค. 52- ระดับความสาํเรจ็ของการรวบรวมและ ระดับ 3 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การสร้างและแสวงหา

     ทั้งในและต่างประเทศในประเดน็ยุทธศาสตร์ ก.ย. 53 ปรับปรุงความรู้ ในองค์ความรู้ที่ ระบุ คณะทาํงานย่อย ความรู้ + กระบวนการ

     ที่  1 ให้เป็นปัจจุบัน โดย ให้เป็นปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยี และเครื่องมือ

     - สาํรวจและรวบรวมความรู้  - ระดับ 1 สาํรวจความรู้ ในประเดน็ สารสนเทศ

     - จาํแนกหมวดหมู่ ยุทธศาตร์ที่  1 จากหน่วยงานทั้ง หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

     - แสวงหาความรู้ ในส่วนที่ ขาด ภายในและภายนอก

     - ปรับปรุงให้ทนัสมัย ก่อนนาํเข้าสู่ระบบ  - ระดับ 2 รวบรวมความรู้ ดังกล่าว

        อเิลก็ทรอนิกส์ ทั้งที่ อยู่ในตัวบุคคล และเอกสาร

 - ระดับ 3 แสวงหาความรู้ ในส่วนที่

ขาดและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง

จาํแนกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนาํเข้าสู่ระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์

แผนการจดัการความรูป้ระเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารจดัการหนี้ สาธารณะในเชิงรุก
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ลําดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

3 การจัดความรู้ ให้เป็นระบบ โดยการจาํแนก ต.ค. 52- จาํนวนความรู้ที่ เผยแพร่ใน Internet/ อย่างน้อย 2 เรื่อง ข้าราชการ สบน. ศูนย์เทคโนโลยี  - การจัดความรู้ให้เป็น

หมวดหมู่ และเผยแพร่ในสื่ อต่างๆ ก.ย. 53 Intranet ของ สบน. สารสนเทศ ระบบ + การสื่ อสาร

และฐานข้อมูลของ สบน. KM Team

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพื่อจัดทาํ ต.ค. 52- จาํนวนคู่มือการปฏบิัติงาน/ อย่างน้อย 1 เล่ม สาํนัก/กอง/กลุ่ม KM Team  - การประมวลและกลั่นกรอง

คู่มือการปฏบิัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ก.ย. 53 เอกสารทางวิชาการ ที่ เกี่ ยวข้อง สาํนัก/กอง/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง ความรู้ + กระบวนการ

เพื่อเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือ

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ เกี่ ยวข้อง ต.ค. 52 - จาํนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้ อย่างน้อย 3 ครั้ง ข้าราชการ สบน. KM Team

กบัการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุกให้ ก.ย. 53 สาํนัก/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง  - การเข้าถึงความรู้ + 

บุคลากรได้รับทราบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การสื่ อสาร

6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 นาํกจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้รูปแบบต่างๆ 

มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้ ต.ค. 52- ร้อยละของบุคลากรที่ เข้าร่วม ร้อยละ 90 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การแบ่งปันแลกเปลี่ ยน

ทั้งในรูปแบบ Explicit  Knowledge และ Tacit ก.ย. 53 กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เกณฑข์อง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ + กระบวนการ

Knowledge เช่น ในรูปแบบต่างๆ สาํนักงาน ก.พ.ร.) และเครื่องมือ/การเรียนรู้

 - กจิกรรมเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเหน็ (Morning

     Talk/Lunch Talk) 

 - การฝึกอบรมตาม Competency ที่ ต้องการ

เป็นต้น

6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก ต.ค. 52- จาํนวนครั้งของการจัดกจิกรรม อย่างน้อย 3 ครั้ง หน่วยงานภาครัฐ คณะทาํงานส่งเสริม

 - กจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กบัหน่วยงานภายนอก ก.ย. 53 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก และเอกชนที่ ภาพลักษณ์ที่ ดีของ

 - โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ ดีของหนี้สาธารณะ เกี่ ยวข้องและ หนี้สาธารณะ

เป็นต้น สถาบันการศึกษา สาํนัก/กอง/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง

7 การเรียนรู้ และนาํไปใช้ในการปฏบิัติงาน

7.1 การประเมินทศันคติต่อกจิกรรมการเรียนรู้ ส.ค.-ก.ย. 53 ร้อยละของการประเมินทศันคติและ ร้อยละ 75 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การเรียนรู้ + การวัดผล

      ซึ่งจะช่วยให้เกดิการขยายองค์ความรู้ และ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกจิกรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

      เหน็ความสาํคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตาม KM Action Plan ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบฟอรม์ที่ 2  แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan)

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพฒันาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางระดมทุนในระดบัภูมิภาค

องคค์วามรูท้ี่จําเป็น (K) : การบริหารจดัการกองทุน

ตวัชี้วดัตามคํารบัรอง (KPI) : รอ้ยละความสําเร็จในการออกพนัธบตัรรฐับาลประเภทอตัราดอกเบี้ ยลอยตวั (Floating Rate Bond) ไดต้ามจํานวน

เป้าหมายของตวัชี้วดัตามคํารบัรอง : รอ้ยละ 100

ลําดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ภายใน สามารถจัดประชุมคณะทาํงานฯ ดาํเนินการได้สาํเรจ็ สาํนัก/กอง/กลุ่มCKO - การบ่งชี้ความรู้ +

และปรับปรุงองค์ความรู้ ในประเดน็ 31 มี.ค. 53 เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ที่ เกี่ ยวข้อง KM Team กระบวนการและ

ยุทธศาสตร์ที่  2 ให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงองค์ความรู้ KM Team เครื่องมือ

ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรที่ ปฏบิัติงานมีส่วนร่วม มี.ค - ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ข้าราชการ สบน. CKO  - การสร้างและแสวงหา

     ในกจิกรรมการจัดการความรู้ ก.ย. 53 ที่ ร่วมกจิกรรม KM (เกณฑข์อง KM Team ความรู้ + การเตรียมการ

สาํนักงาน ก.พ.ร.) /ปรับเปลี่ ยนพฤตกิรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรุงความรู้จากหน่วยงาน ต.ค. 52- ระดับความสาํเรจ็ของการรวบรวมและ ระดับ 3 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การสร้างและแสวงหา

     ทั้งในและต่างประเทศในประเดน็ยุทธศาสตร์ ก.ย. 53 ปรับปรุงความรู้ ในองค์ความรู้ที่ ระบุ คณะทาํงานย่อย ความรู้ + กระบวนการ

     ที่  1 ให้เป็นปัจจุบัน โดย ให้เป็นปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยี และเครื่องมือ

     - สาํรวจและรวบรวมความรู้  - ระดับ 1 สาํรวจความรู้ ในประเดน็ สารสนเทศ

     - จาํแนกหมวดหมู่ ยุทธศาตร์ที่  1 จากหน่วยงานทั้ง หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

     - แสวงหาความรู้ ในส่วนที่ ขาด ภายในและภายนอก

     - ปรับปรุงให้ทนัสมัย ก่อนนาํเข้าสู่ระบบ  - ระดับ 2 รวบรวมความรู้ ดังกล่าว

        อเิลก็ทรอนิกส์ ทั้งที่ อยู่ในตัวบุคคล และเอกสาร

 - ระดับ 3 แสวงหาความรู้ ในส่วนที่

ขาดและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง

จาํแนกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนาํเข้าสู่ระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์

 แผนการจดัการความรูป้ระเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 การพฒันาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางระดมทุนในระดบัภูมิภาค
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ลําดบั กิจกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

3 การจัดความรู้ ให้เป็นระบบ โดยการจาํแนก ต.ค. 52- จาํนวนความรู้ที่ เผยแพร่ใน Internet/ อย่างน้อย 2 เรื่อง ข้าราชการ สบน. ศูนย์เทคโนโลยี  - การจัดความรู้ให้เป็น

หมวดหมู่ และเผยแพร่ในสื่ อต่างๆ ก.ย. 53 Intranet ของ สบน. สารสนเทศ ระบบ + การสื่ อสาร

และฐานข้อมูลของ สบน. KM Team

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพื่อจัดทาํ ต.ค. 52- จาํนวนคู่มือการปฏบิัติงาน/ อย่างน้อย 1 เล่ม สาํนัก/กอง/กลุ่ม KM Team  - การประมวลและกลั่นกรอง

คู่มือการปฏบิัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ก.ย. 53 เอกสารทางวิชาการ ที่ เกี่ ยวข้อง สาํนัก/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง ความรู้ + กระบวนการ

เพื่อเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือ

5 การเข้าถึงความรู้ โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ เกี่ ยวข้อง ต.ค. 52 - จาํนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้ อย่างน้อย2 ครั้ง ข้าราชการ สบน. KM Team

กบัการบริหารจัดการกองทุนให้บุคลากรได้รับทราบ ก.ย. 53 สาํนัก/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง  - การเข้าถึงความรู้ + 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การสื่ อสาร

6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 นาํกจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้รูปแบบต่างๆ 

มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้ ต.ค. 52- ร้อยละของบุคลากรที่ เข้าร่วม ร้อยละ 90 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การแบ่งปันแลกเปลี่ ยน

ทั้งในรูปแบบ Explicit  Knowledge และ Tacit ก.ย. 53 กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เกณฑข์อง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ + กระบวนการ

Knowledge เช่น ในรูปแบบต่างๆ สาํนักงาน ก.พ.ร.) และเครื่องมือ/การเรียนรู้

 - กจิกรรมเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเหน็ (Morning

     Talk/Lunch Talk) 

 - การฝึกอบรมตาม Competency ที่ ต้องการ

เป็นต้น

6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก ต.ค. 52- จาํนวนครั้งของการจัดกจิกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง หน่วยงานภาครัฐ คณะทาํงานส่งเสริม

 - กจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กบัหน่วยงานภายนอก ก.ย. 53 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก และเอกชนที่ ภาพลักษณ์ที่ ดีของ

 - โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ ดีของหนี้สาธารณะ เกี่ ยวข้องและ หนี้สาธารณะ

เป็นต้น สถาบันการศึกษา สาํนัก/กอง/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง

7 การเรียนรู้ และนาํไปใช้ในการปฏบิัติงาน

7.1 การประเมินทศันคติต่อกจิกรรมการเรียนรู้ ส.ค.-ก.ย. 53 ร้อยละของการประเมินทศันคติของ ร้อยละ 75 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การเรียนรู้ + การวัดผล

      ซึ่งจะช่วยให้เกดิการขยายองค์ความรู้ และ บุคลากรต่อกจิกรรมตาม KM กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

      เหน็ความสาํคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Action Plan ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบฟอรม์ที่ 2  แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การพฒันาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางระดมทุนในระดบัภูมิภาค

องคค์วามรูท้ี่จําเป็น (K) : เครื่องมือในการระดมทุนเพื่อพฒันาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ

ตวัชี้วดัตามคํารบัรอง (KPI) : รอ้ยละความสาํเร็จในการออกพนัธบตัรรฐับาลประเภทอตัราดอกเบี้ ยลอยตวั (Floating Rate Bond) ไดต้ามจํานวน

เป้าหมายของตวัชี้วดัตามคํารบัรอง : รอ้ยละ 100

ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู ้ ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมเพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ภายใน สามารถจัดประชุมคณะทาํงานฯ ดาํเนินการได้สาํเรจ็ สาํนัก/กอง/กลุ่ม CKO - การบ่งชี้ความรู้ +

และปรับปรงุองค์ความรู้ในประเดน็ 31 มี.ค. 53 เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ที่ เกี่ ยวข้อง KM Team กระบวนการและ

ยุทธศาสตร์ที่  2 ให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรงุองค์ความรู้ KM Team เครื่องมอื

ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรที่ ปฏบิัติงานมีส่วนร่วม มี.ค - ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ข้าราชการ สบน. CKO  - การสร้างและแสวงหา

     ในกจิกรรมการจัดการความรู้ ก.ย. 53 ที่ ร่วมกจิกรรม KM (เกณฑข์อง KM Team ความรู้ + การเตรียมการ

สาํนักงาน ก.พ.ร.) /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.2 รวบรวมและปรับปรงุความรู้จากหน่วยงาน ต.ค. 52- ระดับความสาํเรจ็ของการรวบรวมและ ระดับ 3 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การสร้างและแสวงหา

     ทั้งในและต่างประเทศในประเดน็ยุทธศาสตร์ ก.ย. 53 ปรับปรงุความรู้ในองค์ความรู้ที่ ระบุ คณะทาํงานย่อย ความรู้ + กระบวนการ

     ที่  1 ให้เป็นปัจจุบัน โดย ให้เป็นปัจจุบัน ศนูย์เทคโนโลยี และเครื่องมอื

     - สาํรวจและรวบรวมความรู้  - ระดับ 1 สาํรวจความรู้ในประเดน็ สารสนเทศ

     - จาํแนกหมวดหมู่ ยุทธศาตร์ที่  1 จากหน่วยงานทั้ง หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

     - แสวงหาความรู้ในส่วนที่ ขาด ภายในและภายนอก

     - ปรับปรงุให้ทนัสมัย ก่อนนาํเข้าสู่ระบบ  - ระดับ 2 รวบรวมความรู้ดังกล่าว

        อเิลก็ทรอนิกส์ ทั้งที่ อยู่ในตัวบุคคล และเอกสาร

 แผนการจดัการความรูป้ระเด็นยทุธศาสตรท์ี่  2 การพฒันาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางระดมทุนในระดบัภูมิภาค
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ลาํดบั กิจกรรมการจดัการความรู ้ ระยะเวลา ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผูร้บัผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

 - ระดับ 3 แสวงหาความรู้ในส่วนที่

ขาดและปรับปรงุให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง

จาํแนกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนาํเข้าสู่ระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการจาํแนก ต.ค. 52- จาํนวนความรู้ที่ เผยแพร่ใน Internet/ อย่างน้อย 2 เรื่อง ข้าราชการ สบน. ศนูย์เทคโนโลยี  - การจัดความรู้ ให้เป็น

หมวดหมู่ และเผยแพร่ในสื่ อต่างๆ ก.ย. 53 Intranet ของ สบน. สารสนเทศ ระบบ + การสื่ อสาร

และฐานข้อมูลของ สบน. KM Team

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพื่อจัดทาํ ต.ค. 52- จาํนวนคู่มือการปฏบิัติงาน/ อย่างน้อย 1 เล่ม สาํนัก/กอง/กลุ่ม KM Team  - การประมวลและกลั่นกรอง

คู่มือการปฏบิัติงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ก.ย. 53 เอกสารทางวิชาการ ที่ เกี่ ยวข้อง สาํนัก/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง ความรู้ + กระบวนการ

เพื่อเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมอื

5 การเข้าถงึความรู้ โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ เกี่ ยวข้อง ต.ค. 52 - จาํนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้ อย่างน้อย 2 ครั้ง ข้าราชการ สบน. KM Team

กบัเครื่องมือในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ก.ย. 53 สาํนัก/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง  - การเข้าถงึความรู้ + 

ให้บุคลากรบุคลากรได้รับทราบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การสื่ อสาร

6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

6.1 นาํกจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้รปูแบบต่างๆ 

มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้ ต.ค. 52- ร้อยละของบุคลากรที่ เข้าร่วม ร้อยละ 90 ข้าราชการ สบน. KM Team  - การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ทั้งในรปูแบบ Explicit  Knowledge และ Tacit ก.ย. 53 กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เกณฑข์อง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ + กระบวนการ

Knowledge เช่น ในรปูแบบต่างๆ สาํนักงาน ก.พ.ร.) และเครื่องมอื/การเรียนรู้

 - กจิกรรมเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเหน็ (Morning

     Talk/Lunch Talk) 

 - การฝึกอบรมตาม Competency ที่ ต้องการ

เป็นต้น

6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก ต.ค. 52- จาํนวนครั้งของการจัดกจิกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง หน่วยงานภาครัฐ คณะทาํงานส่งเสริม

 - กจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กบัหน่วยงานภายนอก ก.ย. 53 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอก และเอกชนที่ ภาพลักษณท์ี่ ดีของ

 - โครงการส่งเสริมภาพลักษณท์ี่ ดีของหนี้สาธารณะ เกี่ ยวข้องและ หนี้สาธารณะ

เป็นต้น สถาบันการศกึษา สาํนัก/กอง/กลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง





ภาคผนวก



ส่วนท่ี 1 : ช่ือหน่วยงาน/ผูบ้ริหารดา้นการจดัการความรู ้

หน่วยงาน : สาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

ผูบ้ริหารดา้นการจดัการความรู ้: นายประวิช สารกจิปรีชา

ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลส่วนบุคคล

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Prawit Sarakitprija

วนั-เดือน-ปี เกิด 31 กรกฎาคม 2496

ตําแหน่งงาน (ปัจจุบนั) ที่ ปรึกษาด้านหน้ีสาธารณะ

การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม

1. 7th IMF Public Debt Managers' Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา (5-7 พ.ย. 50)

2. หลักสตูร การป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่  49 (9 ต.ค. 49-13 ก.ย. 50)

3. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู รุ่นที่  19 (17-28 ก.ค. 49)

4. Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่  75/สถาบันส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (22,29 มิ.ย. 49/6,13,20 ก.ค. 49/25 ส.ค. 49)

5. นักบริหารระดับสงู หลักสตูรที่  1 (นบส. 1) รุ่นที่  39 (14 ก.พ.-19 ธ.ค. 46)

6. Sovereign Debt Management in an ALM Framwork/World Bank with 

AUSAID ประเทศอนิโดนีเซีย (ต.ค. 45)

7. Development in the Domestic Bonds Market/HSBC เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

(ก.ย. 44)

8. Mini Master in Financial Economics กระทรวงการคลัง (มิ.ย.-ก.ย. 39)

9. หลักสตูร Derivative/Citibank ประเทศองักฤษ (พ.ย. 36)

10. หลักสตูร เจ้าหน้าที่ ระดับบริหาร กระทรวงการคลัง (ก.พ.-มี.ค. 2535)

การดูงาน

1. ตลาดการเงิน โดยธนาคารกรุงไทย ณ ประเทศองักฤษ และสวิสเซอร์แลนด์

(มิ.ย. 2537)

เกียรติคุณท่ีไดร้บั 2552 : ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

2549 : ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

2546 : ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

           และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.ม.)

2541 : ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

2536 : ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทวีตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

2531 : ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

2552 : ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

Chief Knowledge Officer Profile 



ท่ีอยู่ 78/9 ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การติดต่อส่ือสาร โทรศัพท ์0 2265 8050 ต่อ 5111

โทรสาร 0 2273 9145

e-mail : pawit@pdmo.mof.go.th

ประวติัการศึกษา (จากการศึกษาล่าสุด-เร่ิมตน้)

คุณวุฒิ สาขา สถาบนั ปี พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑติ Boston University 2518

(บริหารธุรกจิ) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑติ Boston University 2520

(เศรษฐศาสตร์) ประเทศสหรัฐอเมริกา
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