
 
 

องคความรู 
เทคนิคการทําหนาที่ฝายเลขานุการ

ในการทําผลงานเลื่อนระดับ 
 
 
 
 
 
 

สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



คํานํา 

 
  ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดนําเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๘ (Public Sector.Management.Quality.Award.:.PMQA) มาเปน
เกณฑในการดําเนนิการกิจกรรมตางๆ ในสาํนักงานเลขาธิการวฒุิสภาโดยในหมวด ๔   การวดั การ
วิเคราะหและการจัดการความรู ซึ่งไดมีการกําหนดใหมกีารดําเนนิกิจกรรมการจัดความรู ประกอบกบั
คณะทํางานจดัการความรูของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภารวมกับสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการจดัโครงการพัฒนาองคกรความรูและระบบการเรียนรู กิจกรรมที่ ๒ การดาํเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ) ครั้งที ่๔ สาํนกับรหิารงานกลาง หวัขอ “เทคนิคการทําหนาที่
ฝายเลขานุการในการทําผลงานเลือ่นระดบั” ในวันศกุรที่ ๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา ณ ศนูยการเรียนรูสาํนักงานเลขาธิการวฒุิสภา (Senate Learning Center) ชั้น ๒๖ อาคารสุข
ประพฤติ กลุมเปาหมายประกอบดวยขาราชการสํานกับริหารงานกลาง จํานวน ๑๕ คน ทั้งนี้ กลุมงาน
บริหารงานบคุคล สาํนักบรหิารงานกลาง มีภารกิจในการดําเนนิการเพื่อใหขาราชการของสํานกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภามีความกาวหนาในสายอาชีพ ซึง่ก็คือ การทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานขาราชการรฐัสภาสามญัฯ ซึ่งในการทําหนาที่ฝายเลขานุการไดใชแนวคดิและหลักวชิาที่
ใชในการดําเนินการที่สําคัญทางดานเลขานกุาร กลุมงานบรหิารงานบุคคล สํานักบริหารงานกลางจงึได
จัดทําองคความรูเรื่อง “เทคนิคการทําหนาที่ฝายเลขานุการในการทําผลงานเลื่อนระดับ” เพื่อสราง
ความเขาใจและเปนแนวทางในการเปนฝายเลขานุการในการทําผลงานเลือ่นระดบัใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

 

 
                                                                                        สํานักบรหิารงานกลาง 

 



สารบัญสารบัญ  
 
 หนา 
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บทท่ี ๒ กระบวนการดําเนนิการ  ๓ 
บทท่ี ๓ บทสรปุสาระสําคญัและขัน้ตอนการดําเนินการ  ๕ 
ภาคผนวก.....................................................................................................................................     ๘ 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
บทนํา/หลักการและเหตุผล 

 ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดนําเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Public Sector.Management.Quality.Award.:.PMQA) 
มาเปนเกณฑในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยในหมวด ๔   
การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ซึ่งไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการจัด
ความรู ประกอบกับคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมกับสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการพัฒนาองคกรความรูและระบบการเรียนรู กิจกรรม
ที่ ๒ การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) ครั้งที่ ๔ สํานักบริหารงาน
กลาง หัวขอ “เทคนิคการทําหนาที่ฝายเลขานุการในการทําผลงานเลื่อนระดับ” ในวันศุกรที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนยการเรียนรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(Senate Learning Center) ชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมายประกอบดวยขาราชการ
สํานักบริหารงานกลาง จํานวน ๑๕ คน ทั้งนี้ กลุมงานบริหารงานบุคคล สํานักบริหารงานกลาง มี
ภารกิจในการดําเนินการเพื่อใหขาราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความกาวหนาในสาย
อาชีพ ซึ่งก็คือ การทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลงานขาราชการรัฐสภา
สามัญฯ ซึ่งในการทําหนาที่ฝายเลขานุการไดใชแนวคิดและหลักวิชาที่ใชในการดําเนินการที่สําคัญ
ทางดานเลขานุการ ดังนี้ 
 ๑. แนวคิดทางดานเลขานุการ๑ 
 งานของเลขานุการ ตามเอกสารจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับป ๒๕๔๔ 
ไดกําหนดลักษณะงานของเลขานุการไววา มีลักษณะงานเปนการตรวจสอบงานเปนประจํา เพื่อ
ปองกันความผิดพลาด ทําการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายใหผูบังคับบัญชา เตือนการนัด
หมายใหผูบังคับบัญชาทราบถึงกําหนดการนัดหมายลวงหนา ติดตอสอบถามงานทางโทรศัพท 
หรือทางอินเตอรเน็ต บันทึกงานจากผูบังคับบัญชาโดยใชชวเลข แลวนํามาจัดพิมพ รางจดหมาย
โตตอบทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศที่องคกรใชเปนประจํา ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟมเอกสาร 
จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมของผูบังคับบัญชา การจัดทํารายงานการประชุม จัดการ
และดูแลเอกสารที่เปนสวนตัวและที่สําคัญแกผูบังคับบัญชา เจรจาโตตอบ และการนัดหมายธุรกิจ 
 

๑สืบคนเมื่อวันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๖๐, จากhttp://www.senate.go.th/km/data/  
manaul/secretary.doc 
ประสานงานกับเจาหนาที่ในองคกรที่เกี่ยวของกับงานของผูบังคับบัญชา ตองมีความเขาใจถึง
ธรรมชาติ และภาระหนาที่ของทั้งผูบังคับบัญชา และองคกรที่ตนปฏิบัติอยู และรูจักการแกไข
ปญหาขอขัดแยง1เมื่อปฏิบัติงานจนไดรับความวางไวใจของผูบังคับบัญชาแลว อาจไดรับ
มอบหมายใหทํางานแทนไดในบางกรณี   
 



๒ 
 

จากการกําหนดลักษณะงานเลขานุการดังกลาวขางตน ทําใหมองเห็นภาพของงาน
เลขานุการเบื้องตนไดอยางชัดเจนวา เลขานุการนั้นเสมือนเปนผูชวยผูบังคับบัญชา เปนกันชนให
ผูบังคับบัญชา เปนผูเชื่อมโยงหรือประสานนโยบายใหระดับผูบริหารและระดับหัวหนางานหรือ
ระดับอื่นๆ เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหงานขององคกรสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การเปนเลขานุการที่ดีในทัศนะของผูบริหาร๒ ตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในขั้น
พื้นฐานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 

๑) รูจักกลั่นกรองงาน 
๒) มีการตอบสนองฉับไวทันตอเหตุการณ  
๓) มีแผนในการดําเนินงาน เสนองานเปนลาํดับเพื่อใหทันเวลาตามที่กําหนด 
๔) มีความรอบคอบ ตรวจทานงานเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด 
๕)  มีปฏิภาณไหวพริบดี    
๖) มีความซื่อสัตยเปนที่ไววางใจไดในทุกเรื่อง 
๗) มีการรักษาความลับที่ดี 
๘) ตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
๙) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา งานของเลขานุการคณะกรรมการฯ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการ
ดําเนินการสนับสนุนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว โดยมีหนาที่ในการสนับสนุนการดําเนินการทั้งทางดาน
วิชาการ ทางดานเลขานุการ (การประสานงาน ธุรการ บริการ และการอํานวยความสะดวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒สืบคนเมื่อวนัที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐, จาก http://www.secret.dmh.go.th/ 

news_p1/files/คูมืองาน...doc.pdf 
 
 
  

http://www.secret.dmh.go.th/


๓ 
 

  ๑๖) สงบันทึกใหคณะกรรมการ 
ทุกทานทราบ 

บทท่ี ๒ 
กระบวนการดําเนินการ 

ในการทําหนาที่ฝายเลขานกุารในการทําผลงานเลือ่นระดับของสํานักบริหารงานกลาง    
มีกระบวนการในการดําเนนิงานตามแผนภาพดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เมื่อสํานักงานออกคําสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือนขาราชการ  
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และ 
ครั้งที ่๒ (๑ ตุลาคม) 

๒) สํารวจรายชื่อขาราชการ    
ที่มีคุณสมบัติครบประเมิน
สมรรถภาพฯ 

๓) จัดทําบันทึก,ประกาศ, และ
คําสั่งสํานักงานฯตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินสมรรถภาพฯ เรยีน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๔) เสนอผาน 
- ผูบังคับบัญชากลุมงาน 
- ผูอํานวยการสํานัก 
- รองเลขาธิการวุฒิสภา 

๕) เลขาธิการวุฒิสภา     
ลงนามในประกาศ  และ
คําสั่งสํานักงานฯ 
 

๖) ออกเลขท่ีประกาศและคําสั่งสาํนักงานฯ  
พรอมทั้งแจงเวียนประกาศสํานักงานเรื่อง    
รายชื่อใหขาราชการทราบทาง Intranet       
ของสํานักบริหารงานกลาง 

๗) ทําบันทึกแจงใหผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการที่มีรายชื่อในประกาศ
ประเมินคุณลักษณะและผลการ
ปฏิบัติงาน  

๘) เสนอผาน 
 - ผูบังคับบัญชากลุมงาน 
 - ผูอํานวยการสํานัก 

๙) ผูอํานวยการสํานักบริหาร    
งานกลางลงนามในบันทึก 

๑๐) สงบันทึกพรอมท้ังแบบ
ประเมินคุณลักษณะและผล
การปฏิบัติงาน 

๑๑) รับแจงกลับคืนผลการ
ประเมินคุณลักษณะและผลการ
ปฏิบัติงาน   

๑๒) รวบรวมเอกสารเคาโครงเรื่องของ
ผลงานและแจงกรรมการประเมินทราบ
การขอรับการประเมิน เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการประเมิน 

๑๓) เรียนประธานกรรมการประเมิน    
เพื่อนัดวันที่จะประชุมคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพฯ เพื่อพิจารณา
เคาโครงเรื่องของผลงาน 

๑๔) จัดทําบันทึกนดัประชุม เรียน
กรรมการประเมินสมรรถภาพฯ 
และเรียนประธานกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพฯ  

๑๕) เสนอ  
- ผูอํานวยการสํานักฯ ลงนาม                
  ในฐานะเปนกรรมการและ   
  เลขานุการ 

๑๗) คณะกรรมการประชุมเพื่อ
พิจารณา เคาโครงเรื่องของผลงาน 

๑๘) จัดทําประกาศเคาโครงเรื่องของ 
ผลงานและปดประกาศ Internetเพื่อ
เปดโอกาสใหมีการทักทวงได 
ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวัน
ประกาศ 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การประเมินสมรรถภาพขาราชการรัฐสภาสามัญ (การประเมินผลงาน) เพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภทวิชาการ) เปนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(๑) พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๘ (๓) 
  (๒) พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายรฐัสภา พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๓๑ 
  (๓) หนังสือคณะกรรมการขาราชการฝายรฐัสภา ที ่๙๑/๒๕๔๗ (ว ๒๑) ลงวันที ่
๒ กนัยายน ๒๕๔๗ 
  (๔) หนังสือคณะกรรมการขาราชการฝายรฐัสภา ที ่๙๖/๒๕๔๘ (ว ๑๑) ลงวันที ่
7 พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

(๕) หนังสือคณะกรรมการขาราชการฝายรฐัสภา ที ่๗๕/๒๕๔๙ (ว ๑๕) ลงวันที่
๒๙ สงิหาคม ๒๕๔๙ 
 
 
 
 

๑๙) รวบรวมผลงานของผูขอรับการ
ประเมิน เสนอคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพฯ 

๒๐) เรียน ประธานกรรมการเพื่อนัด
วันท่ีจะประชุมคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถภาพเพื่อพิจารณา
ผลงาน 

๒๑) จัดทําบันทึกนดัประชุม
คณะกรรมการประเมิน
สมรรถภาพฯ 

๒๒) เสนอ ผูอํานวยการ
สํานักฯ ในฐานะเปน                
กรรมการและเลขานุการ 
  

๒๓) จัดทํารายงานผลการ 
ประเมินสมรรถภาพฯ ให
คณะกรรมการประเมิน
สมรรถภาพฯ ลงนาม 
(เรียน เลขาธิการวุฒิสภา) 

๒๔) จัดทําบันทึก,คาํสั่งสาํนักงานฯ 
เรื่อง เลื่อนและแตงตั้งขาราชการ 
ประกาศสํานักงานเลขาธิการ เรื่อง ผล
การประเมินสมรรถภาพฯ (กรณีตองไป
กระทบกับคําสั่งอื่นตองแกไขคําสั่ง อ่ืนๆ 
ดวย) 

๒๕) เสนอผาน 
 - ผูบังคับบัญชากลุมงาน 
 - ผูอํานวยการสํานัก 
 - รองเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๖) เลขาธกิารวุฒสิภาลงนามใน
ประกาศและคําสั่งสํานักงานฯ 

๒๗) ออกเลขประกาศและ
คําสั่งสํานักงานฯ พรอมทั้งแจง
เวียนประกาศและคําสั่งให
ขาราชการทราบ 



๕ 
 

บทท่ี ๓ 
บทสรุปสาระสําคัญและขั้นตอนการดําเนินการ 

 ๓.๑  สรุปสาระสําคัญ 
 ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดนําเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Public Sector.Management.Quality.Award.:.PMQA) มา
เปนเกณฑในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยในหมวด ๔ การวัด 
การวิเคราะหและการจัดการความรู ซึ่งไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการจัดความรู 
ประกอบกับคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมกับสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการพัฒนาองคกรความรูและระบบการเรียนรู กิจกรรมที่ ๒  
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) ครั้งที่ ๔ สํานักบริหารงานกลาง 
หัวขอ “เทคนิคการทําหนาที่ฝายเลขานุการในการทําผลงานเลื่อนระดับในวันศุกรที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนยการเรียนรูสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate 
Learning Center) ชั้น ๒๖ อาคารสุขประพฤติ กลุมเปาหมายประกอบดวยขาราชการสํานัก
บริหารงานกลาง จํานวน ๑๕ คน โดยในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว สํานักบริหารงานกลางได
ดําเนินการสัมมนา โดยมีผลสรุปไดวาตองมีขั้นตอนการดําเนินการในการปฏิบัติงานดานเลขานกุารที่
ชัดเจน ขอปฏิบัติของการเปนสุดยอดเลขานุการมืออาชีพ ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
หนาที่เลขนุการพรอมแนวทางแกไขเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติหนาที่เลขานุการตอไป 

๓.๒ ขั้นตอนดําเนินการดานเลขานุการ 
 การปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการตามที่ ไดรับมอบหมายในสวนของการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยมีการดําเนินงานแบงออกเปน ๓ ชวง คือ ๑) กอนการประชุม 
๒) ระหวางการประชุม และ ๓) หลังการประชุม ซึ่งสามารถสรุปไดตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานของฝายเลขานกุาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓.๓ ขอปฏิบัติของการเปนสุดยอดเลขานุการมืออาชพี 
  ๑) เกบ็ความลบัไดด ี
  ๒) มคีวามซื่อสตัย 
  ๓) เรียนรูสิง่ใหม ๆ อยูเสมอ 
  ๔) กลายนืหยดัในสิ่งทีถู่กตอง 
  ๕) ไมเลือกปฏิบัต ิ
  ๖) มีจติบริการ 
  ๗) มคีวามแมนยําในกฎ ระเบียบ 
  ๘) มคีวามละเอียดรอบคอบ 
  ๙) ปฏิบตัิงานอยางมีประสทิธิภาพ 

การปฏิบตัิหนาทีฝ่ายเลขานุการ 

หลังการประชุม 
๑. จัดทําสรปุประเด็นทีไ่ดจาก
การประชมุ 
๒. จัดทําบนัทึกการประชมุ 
๓. ประสานงานกบั
คณะกรรมการหรือผูทีเ่กี่ยวของ
ในกรณีที่ทีป่ระชมุมีมติให
ดําเนินการหรือตรวจสอบความ
ถูกตองเพิ่มเติม 
๔. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการใหผูทีแ่ตงตัง้
คณะกรรมการ (ในกรณีที่เสร็จ
สิ้นภารกิจตามทีก่ําหนด) 
๕. จัดทําประกาศ คําสั่ง แจง
เวียนในเรื่องที่ดําเนนิการสําเร็จ
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ 

ระหวางการประชุม 
๑. ตดิตามคณะกรรมการ (ใน
กรณีเมือ่ถึงเวลาประชุมแลวมี
องคประชมุไมครบ) และผูมี
สวนเกี่ยวของการประชมุ (ถามี) 
๒. จดบันทกึผลการประชุมและ
สรุปประเด็นทีไ่ดจากการ
ประชมุ 
๓. นาํเสนอขอมูลจากการศกึษา 
วิเคราะห รวบรวมเพื่อ
สนับสนนุเรื่องที่พิจารณา 
๔. อํานวยความสะดวกและ
ดูแลการประชมุตามที่คณะ
กรรมการฯ รองขอ 

กอนการประชุม 
๑. จัดทําหนังสือเชิญประชมุ
คณะกรรมการและผูทีเ่กี่ยวของ 
(ถามี) 
๒. ศึกษาเรื่องที่จะดําเนินการ
ประชมุ 
๓. รางระเบียบวาระการประชุม 
๔. ประสานงานกบั
คณะกรรมการและผูมีสวน
เกี่ยวของการประชมุ (ถามี) 
๕. จัดทําและตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารประกอบ 
การประชมุ 
๖. ตรวจสอบความพรอมของ
หองประชมุ 



๗ 
 

 ๓.๔ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ พรอมแนวทางแกไข ตาม
ตารางดงันี ้
 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
- การจายคาตอบแทนในการอานผลงาน  - มีมตกิรรมการกําหนดใหชัดเจน 
- รปูแบบการเขียนผลงานของแตละคณะ
กรรมการฯ ไมเหมือนกนั 

 - ควรมีการกําหนดใหคณะกรรมการฯ มี
รูปแบบการเขียนผลงานเหมอืนกัน 

 - การเลือ่นนัดการประชมุ/องคประชมุไมครบ  - ควรมีการกําหนดวนั เวลาในการประชุม
คณะกรรมการฯ ใหชัดเจน 

 - สถานที่ในการประชุมไมเพียงพอ (กรณี
อาคารรัฐสภา ๒) 

 - ควรมีการสํารองหองใหคณะกรรมการฯ 
 - ไมควรมีการนดัประชุมคณะกรรมการฯ ใน
วันที่มกีารประชุมสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ/
วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร/รัฐสภา 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๙ 
 

รูปภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (กิจกรรมชมุชนนักปฏิบัติ)  
ครั้งที่ ๔ สํานักบริหารงานกลาง  

หัวขอ “เทคนิคการทําหนาที่ฝายเลขานุการในการทําผลงานเลือ่นระดบั”  
ในวันศุกรที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 

 
 



๑๐ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 




