
 

องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

 

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบาย กลยุทธการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร งานบริหารงานบุคคล โทร. 042 - 761199 

          
บทที่ 1 บททั่วไป  

วิสัยทัศน  
พันธกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร  
เปาประสงคกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  

บทที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล   
มาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)  

- มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   
- มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
- มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  
- และหลักเกณฑการพัฒนา  

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
แตงตั้งคณะทำงาน   
ประชุมคณะทำงาน  
กำหนดข้ันตอนในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามขั้นตอน  

- วิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์  

* ดานกระบวนงาน  
* ดานบุคลากร  
* ดานทรัพยากร 
* ดานลูกคา /ผูรับบรกิาร (หนวยงาน/ประชาชน) 

- วิเคราะห SWOT 
- วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร  
- ปจจัยแหงความสำเร็จ 
- จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- ภาคผนวก  
องคการบริหารสวนตำบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมีความเขมแข็งใน  

ทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที ่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมการดำเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได 
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และถือเปนกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสำเร็จ และถือเปนปจจัยสำคัญที่จะทำให
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว เพื่อใหการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญขึ้น โดยไดดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ดาน ที่สำนักงาน 
ก.พ. กำหนด ไดแก  

1.ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ ดังนั ้นเพื ่อให
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการ
บริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกำหนด
แนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ จะนำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการจัดทำ 
เพื่อเปาหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการ
สงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”  

คณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธขององคการบริหารสวนตำบล       

จันทรเพ็ญ วิสัยทัศน มุงพัฒนาเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกใน
การพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน” พันธกิจ  

1.พัฒนาตำบลจันทรเพ็ญใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  
2.สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับจังหวัดและกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย  
3.บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ินใหทำงานอยางมืออาชีพ  
4.สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญใหสามารถสงมอบ

บริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน 
ดังกลาว ประกอบดวย  

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังตอไปนี้  

1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุน
ให อบต. บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
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2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กำลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจำเปนของสวนราชการ ท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการ
วิเคราะหสภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความตองการกำลังคนและมีแผนเพื ่อลด
ชองวางดังกลาว  

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ใหไดมาพัฒนา
และรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)  

4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเนื่องในการบริหาร
ราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนำปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและ
ผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน  

มิติที ่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง 
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้  
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การ
พัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและ
ทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  
2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่มีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใชประกอบการ
ตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง  
3) สัดสวนคาใชจายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณรายจายของสวนราชการมี
ความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)  
4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุง
การบริหารและการบริการ (HR Automation)  

มิติที ่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี ้ 

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจำเปน
ตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ  

2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผู ปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และการพัฒนาอยางตอเนื ่อง รวมทั ้งสงเสริมใหมีการแบงปน
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงาน
ใหมีทักษะและสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ  

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกตางและจัดลำดับผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงาน
มีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของ
สวนราชการ  

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง  
1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ

ดำเนินการดานวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน  
2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะตองกำหนดใหความพรอม

รับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน 
โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี ้ 

1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทำงานระบบงาน และ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแก
ประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวติสวนตัว  

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  

3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับขาราชการและบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และใหกำลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวน
ราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ  

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะชวยทำใหสวน
ราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด หากยังไมมีการ
ดำเนินการตามมิติการประเมินดังกลาว หรือมีในระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการประเมินดังกลาว และเปนการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ  
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้ 

1. แตงตั้งคณะทำงาน เนื่องดวยองคการบริหารสวนตำบล ไดแตงตั้งคณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM 
ตามคำสั ่งองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ที่  974 / 2563 เมื ่อวันที ่ 15 ตุลาคม 25๖3 ซึ ่งคณะทำงาน
ประกอบดวย ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทำงานดำเนินการจัดการองคความรู
ในองคกร ดังนี ้ 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ประธานกรรมการ  
2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ กรรมการ  
3. หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ กรรมการ  
4. บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ กรรมการ/และเลขาฯ คณะทำงานมีหนาที่ดังนี ้ 

       1.ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ จัดทำแผน
จัดความรูในองคกร ดำเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนงาน พัฒนา ปรับปรุงแกไข และ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดำเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เก่ียวของ  

2. ประชุมคณะทำงาน แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล จึงไดมีการประชุมคณะทำงาน เพ่ือทบทวนเปาหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
พรอมสรุปบทเรียนตาง ๆ ที่ไดจากการดำเนินการตามแผนที่ผานมา เพื่อสรางระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรร
หา การสรางความกาวหนาในการทำงาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรและสรางแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจ
ของบุคลากร ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะทำใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ตามที่ไดกำหนดไว  

3. คณะทำงานฯ ไดกำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีขอสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี ้ 

3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเก่ียวของการประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหสวนตางระหวาง
ความสำคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตานของแต
ละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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3.2 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหครอบคลุม
การ บรรลุเปาหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3 การกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค  

3.4 การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ 
แผนงาน/โครงการรองรับ  

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก 
อบต.  

3.6 การจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  
3.7 การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการดำเนินการครั้ง
ตอ ๆ ไป  

4. การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว  
4.1 คณะทำงานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา    

ซึ่งไดกำหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำ
ใหเห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ อบต. การสรางให
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการนำการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนา
องคกร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปน
องคกรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทำงานฯ ไดนำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-
สวนเสีย และผูเกี่ยวของ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย  

4.1.1 การวิเคราะห จ ุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล
จันทรเพ็ญ ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้ 

1.1ดานกระบวนงาน  
1.นำเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรม

บุคลากร หรือความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทำใหสามารถทำงานทดแทนกันได  
2.มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะจะทำให

องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา  
3.การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให สำนักงานทองถ่ิน 
 


