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นโยบายและกลยุทธ ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓  ป ี

(พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) 
……………………………………………………………………… 

บทที่  1   
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร  ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า  และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องจัดท านโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมลาจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง จึงได้จัดท านโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓  ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) ขึ้นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  3 ปี  (พ.ศ.2564 -2566)                       
และแผนพัฒนาบุคลากร  3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  ต่อไป 
 2. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  2.2  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลาการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  2.5  เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
3. เป้าหมาย 
  ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
  ระยะสั้น 
  ผู้บริหาร 
  1.  พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
  2.  การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม  
  3. พนักงานมีความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
  4.  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละผี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
  5.  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
ในแต่ละผี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
  6.  องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละผี อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 

7.  พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8.  พนักงานน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
ประชาชน 
1. สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  2. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
  3. น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการกับประชาชน 
  ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
  ระยะยาว 
  ผู้บริหาร 
  1. มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  2. สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลืองเป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
  2. มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าที่ราชการ 
  ประชาชน 
  1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
  2. องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างดียิ่ง 
  3. องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
“การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี   มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
ร่วมพัฒนาการศึกษา  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   ผู้ด้อยโอกาสและคนชราได้รับการช่วยเหลือ” 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ทั้งหมด 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน 
4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ภายใน 
1. ปัจจัยภายใน 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1. ด้านการบริหาร 1. การประสานงาน : มีความร่วมมือร่วมใจ

ในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีความสามัคคี
กันภายในองค์กรและทราบวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
1.2 การมอบอ านาจ : ตามศักยภาพภายใต้
อ านาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย 
1.3 การก ากับดูแล : เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือความเรียบร้อย 

1. การแบ่งส่วนราชการ : ยังไม่ครอบคลุม
ภารกิจทั้งหมด 
2. การวางแผน : ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาในระดับต่ า 

2. ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้
ความสามารถด้านงานกฎหมายพร้อมให้
ค าปรึกษา 

1. การออกข้อบัญญัติ : ประชาชนเข้ามา
มีมีส่วนร่วมน้อย 
2. การบังคับใช้ : ประชาชนยังรับทราบ
น้อยมาก 

3. ด้านบุคคลากร 1. วินัย : มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อ
กฎหมาย 
2. พฤติกรรม : ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี
มีความน่าเชื่อถือ 
3. ความเจริญก้าวหน้า : เปิดโอกาสและ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เข้าสอบแข่งขัน
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

1. คุณภาพของงาน :  ปานกลาง ความให้
ความรู้เพิ่มเติม 
2. ทัศนคติ : ปานกลาง ควรให้ความรู้
เพ่ิมเติม 
3. อัตราก าลัง : ยังไม่เหมาะสมกับปริมาณ
ของงาน 
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ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 

4. ด้านงบประมาณ เงินอุดหนุน : ได้รับเงินอุดหนุนสมควรกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 

การช าระภาษี : ประชาชนในพ้ืนที่ยัง
ข า ด ค ว า ม ตื่ น ตั ว ใ น ก า ร ร่ ว ม
รับผิดชอบเรื่องภาษีต่าง ๆ 

5. ด้านระบบฐานข้อมูล 1. การจัดเก็บข้อมูล : มีการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 
2. การปรับปรุงข้อมูล : มีการส ารวจข้อมูล
ปัจจุบันเสมอ 
3. การมีส่วนร่วม : ชุมชนให้ความร่วมมือใน
การส ารวจข้อมูล 

คุณภาพของข้อมูล : ข้อมูลที่ได้รับ
เป็นข้อมูลที่ยังปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้
ความร่วมมือเต็มที่ 

6. ด้านทรัพยากร เครื่องมือ                 
และอุปกรณ์ในการท างาน 

จ านวน :  เหมาะสมกับปริมาณงาน เทคโนโลยีทันสมัย : มีการน ามาใช้
แต่บุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. ปัจจัยภายนอก 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1. ด้านการเมือง 
 

ระดับความขัดแย้ง :  เป็นโอกาสที่แต่ละ
ฝุายต่างตรวจสอบการท างานของกันและกัน 
ส่งผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น 

กลุ่มผลประโยชน์ :  นักการเมืองเป็น
นักธุรกิจที่มุ่งหาก าไรจาการเข้ามา
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

เศรษฐกิจรวม :  ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการ
ใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง 

สาธารณภัย :  เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน 
ท าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบใน
การท าการเกษตร 

3. ด้านสังคม 
 

วัฒนธรรม :  มีการฟ้ืนฟู สนับสนุน 
วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นมากข้ึน 
การสื่อสาร : มีความสะดวกรวดเร็ว 

สังคม :  จะเริ่มเป็นสังคมเมืองที่มี
ความเอ้ืออาทรลดน้อยลง และเห็น
แก่ตัวมากขึ้นท าให้ขาดการรวมพลัง 

4. ด้านนโยบายรัฐบาล 
 

การก าหนดนโยบาย :  มีการริเริ่มนโยบาย
ใหม่ ๆ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได ้

การปฏิบัติตามนโยบาย :  เป็น
นโยบายใหม่ซึ่ งบุคลากรยั งขาด
แนวทางในการด าเนินการ 

5. ด้านเทคโนโลยี 
 

การคิดค้น :  เทคโนโลยีราคาถูกลงเนื่องจาก
สามารถคิดค้นและผลิตได้เองในประเทศ 

บุคลากรยังใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  
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บทที่ 3 
นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล 

.......................................................... 
 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
บุคลากรถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนิน

ธุรกิจขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น  ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญ และก าลังใจที่ดีเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน จึงมีนโยบาย และกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและ
มีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 
  2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้น และปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
  3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคลในองค์กร 
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  กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 

ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.   พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.   ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก้านเหลือง 
  5.   พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลด
ขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินในในการปฏิบัติงาน และใช้
บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
4. นโยบายด้านสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที่ 4 
การติดตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

.......................................................... 
องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกล 

ยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง   เป็น  ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าส่วนราชการอบต.ก้านเหลืองทุกภาคส่วน  เป็น  กรรมการ 
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล   เป็น  กรรมการ 

 

โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก้านเหลืองเป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลืองรับทราบเพ่ือพิจารณา 

 
 
 
 
                       ************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 

ที่  ๕๕๑/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
***************** 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก้านเหลือง ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์และเพ่ือให้การจัดท าแผนการ
จัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ด้านการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง ประกอบด้วย 

คณะที่ปรึกษา 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง   ประธานที่ปรึกษา 

๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง   ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง   ประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง   กรรมการ 

 ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการกองการสวัสดิการสังคม    กรรมการ 

๖. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
๗. บุคลากร อบต.ก้านเหลือง     เลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาจัดท านโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลืองเพ่ือใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ และเป็นเครื่องมือก าหนดขอบเขตและเปูาหมายในการจัดการองค์ความรู้              
ต่าง ๆ  ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕58 
 
 
 
 
 
 

  (นายละเอียด    นวนค าวงค์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 

  
 



 
 
 

 


