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                            หนังสอือิเล็กทรอนิกส ์(E-Book) จดัทําขึ�นเพื�อเป�นสว่นหนึ�งของการจดัการองค์ความรู ้( Knowledgeหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์(E-Book) จดัทําขึ�นเพื�อเป�นสว่นหนึ�งของการจดัการองค์ความรู ้( Knowledge
Management - KM) ของบุคลากรที�ปฏิบติัหน้าที� ในพื�นที�สาํนักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัแพร ่โดยได้พฒันาและManagement - KM) ของบุคลากรที�ปฏิบติัหน้าที� ในพื�นที�สาํนักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัแพร ่โดยได้พฒันาและ
เสรมิทักษะบุคลากร เพื�อพฒันาใหเ้ป�นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้ (Learning Organization ) และสามารถประมวลเสรมิทักษะบุคลากร เพื�อพฒันาใหเ้ป�นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้ (Learning Organization ) และสามารถประมวล
ความรูใ้นดา้นต่าง ๆ เพื�อนํามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถกูต้อง รวดเรว็ เหมาะสมกับสถานการณ์ความรูใ้นดา้นต่าง ๆ เพื�อนํามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถกูต้อง รวดเรว็ เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป�นการแลกเปลี�ยนองค์ความรู ้ เพื�อพฒันาความสามารถ สรา้งวสิยัทัศนแ์ละปรบัเปลี�ยนทัศนคติของและเป�นการแลกเปลี�ยนองค์ความรู ้ เพื�อพฒันาความสามารถ สรา้งวสิยัทัศน์และปรบัเปลี�ยนทัศนคติของ
ขา้ราชการในสงักัด ใหเ้ป�นบุคลากรที�มปีระสทิธภิาพ เกิดผลงานอยา่งเป�นรูปธรรม ต่อไปขา้ราชการในสงักัด ใหเ้ป�นบุคลากรที�มปีระสทิธภิาพ เกิดผลงานอยา่งเป�นรูปธรรม ต่อไป
                          ขอขอบคณุผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งในการจดัทําหนังสอือิเล็กทรอนกิส ์(E-Book) เล่มนี� และหวงัเป�นอยา่งยิ�งขอขอบคณุผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งในการจดัทําหนังสอือิเล็กทรอนกิส ์(E-Book) เล่มนี� และหวงัเป�นอยา่งยิ�ง
วา่ผูอ่้านจะได้รบัประโยชน์จากหนังสอืเล่มนี�วา่ผูอ่้านจะได้รบัประโยชน์จากหนังสอืเล่มนี�
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