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หลักฐานหมายเลข 4 
 
 
 
 

1. ผู้รู้   (ข้อมูลผู้รู้) 
-ชื่อผู้รู้ :     น.ส.อนงค์นาถ  อ ามาตย์มณี                         . 
-ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                        . 
-มือถือ :          094-8283632                                . 
-งานอดิเรก :      เล่นเกมส์ ดูหนัง                                  . 
-คติประจ าใจ :    ถ้าไม่ชอบสิ่งไหน ก็อย่างท าสิ่งนั้นกับผู้อ่ืน    . 

 2. ผู้ถอดความรู้  (รายชื่อ ต าแหน่งของผู้ถอดความรู้) 
   1. ............................................................................................................................. ...... 
   2............................................................................................................................ .......... 
   3.................................................................................................................... .................. 
 3. ชื่อหัวข้อความรู้    แนวทางการจัดท าหนังสือราชการ                                                  . 
 4. ประโยชน์ของความรู้ (ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 
         เป็นการจัดท าหนังสือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และ      . 
         แก้ไขน้อยที่สุด                                                                                                    . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
 5. เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้(ตามหัวข้อความรู้)  เขียนบรรยายอธิบายสาระส าคัญของการ  
         ด าเนินงานตามหัวข้อความรู้ ซึ่งระบุถึง 
         รูปแบบการจัดท าหนังสือราชการ เพ่ือให้การจัดท าหนังสือราชการตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ    . 
         เทคนิคในการร่าง – จัดท าหนังสือราชการ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการสื่อสารในหนังสือได้ถูกต้อง         . 
         วิธีการพิมพ์หนังสือราชการ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง         . 
     6. วิธีการน าความรู้ไปใช้ (ถ้าจะน าหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรน าไปใช้ในรูปแบบใด เช่น  
         น าไปสู่การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน, ท าเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, ฯลฯ 
    น าไปปฏิบัติและจัดท าหนังสือราชการอย่างสม่ าเสมอ                                                       . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

7. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
   ผู้ปฏิบัติงานสามารถเป็นผู้เรียนรู้ได้ทุกคน                                                                . 

8. ประสบการณ์ที่ประทับใจ   (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจในการท างาน โดยบอกเหตุผลที่ท า
ให้ประทับใจด้วย) 
   ผู้ร่วมงานทุกคนรู้ถึงหน้าที่ของตนเองและพยายามท างานในสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้              . 

แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน  
(Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) กลุ่มอ านวยการ 
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9. ข้อคิด  (บอกข้อคิดหรือคติประจ าใจของผู้รู้) 
    ถ้าไม่ชอบสิ่งไหน ก็อย่างท าสิ่งนั้นกับผู้อ่ืน                                                               . 
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 แบบฟอร์มนี้จัดท าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการรวบรวมความรู้ (ฝังลึก) จากผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ซึ่งสกัดได้จากเวทีต่างๆ เช่น การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ,ตลาดนัดความรู้ ฯลฯ อาจมีมากกว่า
การที่ระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถสะสม Case ไปได้เรื่อย ๆ และเป็นความสะดวกของผู้สนใจ                
ที่เข้ามาอ่านแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย  
 

ประเด็น/หัวข้อความรู้ เร่ืองเล่า (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ท า
ให้งานส าเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

รูปแบบการจัดท าหนังสือราชการ ค้นคว้า ศึกษาจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548 

Internet 

เทคนิคในการร่าง – จัดท า
หนังสือราชการ 

ค้นคว้าจากบุคคลอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ Internet 

วิธีการพิมพ์หนังสือราชการ ค้นคว้า ศึกษาจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548 และจากเจ้าหน้าที่ของส านัก
เลขานุการกรม 

Internet 

 
หมายเหตุ ถ้าเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  (บรรยาย) อาจใช้เป็นการสรุป
ภาพรวมว่าจัดประชุมอะไร ได้ความรู้อะไร พร้อมรวบรวม  Slide PowerPoint เผยแพร่ในคลังความรู้ของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานท่านด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 4 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน กลุ่มอ านวยการ 
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2. ผู้รู้   (ข้อมูลผู้รู้) 
-ชื่อผู้รู้ :     ดร.ธวัลรตัน์ ใหม่รตันไชยชาญ                         . 
-ต าแหน่ง   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ                    . 
-มือถือ :          065-123-2513                                . 
-งานอดิเรก :      ท่องเที่ยว                                  . 
-คติประจ าใจ :    ท าวันนี้ให้ดีที่สุด    . 

 2. ผู้ถอดความรู้  (รายชื่อ ต าแหน่งของผู้ถอดความรู้) 
   1. ......ดร.ธวัลรตัน์ ใหม่รตันไชยชาญ  Facilitator............................................ 
   2............................................................................................................................ .......... 
   3.................................................................................................................... .................. 
 3. ชื่อหัวข้อความรู้   ถอดบทเรียนการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
     กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ    . 
 4. ประโยชน์ของความรู้ (ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 
         เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางที่จะท าให้การด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัต.ิ 
         ราชการของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพประสบความส าเรจ็                                         . 
 5. เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้(ตามหัวข้อความรู้)  เขียนบรรยายอธิบายสาระส าคัญของการ  
         ด าเนินงานตามหัวข้อความรู้ ซึ่งระบุถึง 

              จากค าถามที่ว่า “3 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าการด าเนินงานค ารับรองปฏิบัติราชการทีท่่านรับผิดชอบ
ส าเร็จหรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไร?” สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

ประเด็นย่อย เสียงสะท้อนจากเวที 
ความส าเร็จการด าเนินงานค า
รับรองปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 
ปี 

• ท าให้มีความรับผิดชอบในงาน หน้าที่มากยิ่งขึ้น 
• ท าให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
• ท าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน 

อุปสรรคการด าเนินงานค ารับรอง
ปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี 

• กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพยังมีวัฒนธรรม 
ไม่หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งในการท างานร่วมกัน 
• กองฯ มุ่งเน้นผลงานเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง 
ไม่มองในภาพรวมขององค์กร 
• งานในหน้าที่มีจ านวนมาก ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดงานล้นมือ 
• มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรายงานค ารับรองฯ                 
ลงระบบ DOC 
• ผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือ 
ความร่วมมือเกี่ยวกับค ารับรองฯ บางประเด็น 
• ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
• บุคลากรบางคนรู้สึกว่าตนเองถูกจ้องจับผิดอยู่เสมอ 
อึดอัดไม่รู้สึกดีในการท างาน 

แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน  
(Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
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ประเด็นย่อย เสียงสะท้อนจากเวที 
• อยากได้พ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง 
การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองฯ 

 
ประเด็นที่ 4 “สิ่งที่ท่านอยากให้ผู้บริหารกองฯ /กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สนับสนุนในการด าเนินงานตาม 
ค ารับรองปฏิบัติราชการ” 
จากประเด็นนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน ได้แสดงถึงความต้องการว่า อยากให้ผู้บริหารกองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

ความต้องการรับการสนับสนุน 
จากผู้บริหารกองฯ 

ความต้องการรับการสนับสนุน 
จากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

• ต้องการให้ผู้บริหารกองฯ ให้ความส าคัญ 
และสนับสนุนในทุกงาน/โครงการภายใต้กองฯ                
ไม่เฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อลด 
ความล าเอียง หรือการเลือกปฏิบัติ 
• ต้องการให้ผู้บริหารกองฯ รับฟังความสุข-ทุกข์ ของ
การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการฯ 
• ขอให้ผู้บริหารพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัล 
ส าหรับผู้ด าเนินงานที่สามารถด าเนินงานได้ 
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

• ต้องการให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สะท้อนให้ 
เจ้าภาพตัวชี้วัดระดับกรมทราบว่า เกณฑ์การ 
ประเมินต่างๆ ขอให้ลดระดับความยากในการ 
น าเสนอหลักฐาน หรือเกณฑ์การประเมิน 
• ต้องการให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็นพ่ีเลี้ยง 
ในการให้ค าปรึกษา วางแผน ดูแลเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การลงระบบ DOC ค าแนะน าเก่ียวกับ 
หลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น 

ผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนฯ ในครั้งนี้ แสดงถึงความรู้สึกดีใจ และชื่นชอบที่ได้แสดง สะท้อน ถึง
ความรู้สึกในการด าเนินงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการ เพราะเปรียบเสมือนได้ถ่ายเทความรู้สึก ปรับ
ความเข้าใจ และสร้างแรงผลักดันในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้กองฯ จัดกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อความรู้ต่าง ๆ เช่นนี้ เพ่ิมมากขึ้น เพราะท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมเติม และได้รับ
แนวทางต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จต่อไป 

     6. วิธีการน าความรู้ไปใช้ (ถ้าจะน าหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรน าไปใช้ในรูปแบบใด เช่น  
         น าไปสู่การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน, ท าเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, ฯลฯ 
    น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการ                                        . 
                                                                                                                          . 

10. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
   ผู้ปฏิบัติงานสามารถเป็นผู้เรียนรู้ได้ทุกคน                                                                . 

11. ประสบการณ์ที่ประทับใจ   (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจในการท างาน โดยบอกเหตุผลที่ท า
ให้ประทับใจด้วย) 
   ผู้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสกัดความรู ้             . 

12. ข้อคิด  (บอกข้อคิดหรือคติประจ าใจของผู้รู้) 
    ความพยายามอยู่ที่ใน ความส าเร็จอยูท่ี่นั่น                                                               . 
 
 

 
 
 



 

6 
 

                                                                                                                  

 
 
 แบบฟอร์มนี้จัดท าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการรวบรวมความรู้ (ฝังลึก) จากผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ซึ่งสกัดได้จากเวทีต่างๆ เช่น การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ,ตลาดนัดความรู้ ฯลฯ อาจมีมากกว่า
การที่ระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถสะสม Case ไปได้เรื่อย ๆ และเป็นความสะดวกของผู้สนใจ                
ที่เข้ามาอ่านแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย  
 

ประเด็น/หัวข้อความรู้ เร่ืองเล่า (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ท า
ให้งานส าเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

ถอดบทเรียนการด าเนินงาน               
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ     

ใช้ประสบการณ์จากการท างาน มาวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงและ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
หมายเหตุ ถ้าเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  (บรรยาย) อาจใช้เป็นการสรุป
ภาพรวมว่าจัดประชุมอะไร ได้ความรู้อะไร พร้อมรวบรวม  Slide PowerPoint เผยแพร่ในคลังความรู้ของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานท่านด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 4 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน  
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์

 


