๑

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหิน
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561
– 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลต าบลหนองหิ น จึ ง ก าหนดนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่ง เสริมให้บุคคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้
1. วางแผนการบริหารอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร
๒.การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย และกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆมีความถูกต้องและทันเวลา
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากาลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน
๔. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๕. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได้
๗. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร
๘. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม

พ.ศ. 2564

ลงชื่อ
(นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน

๒

แผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๓

แผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
เทศบาลตาบลหนองหิน อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
---------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑ สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุคใหม่
ผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบ
ใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการ
ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ “ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่ว นราชการจะต้อ งพัฒ นาความรู้ค วามเชี่ย วชาญให้เพี ยงพอแก่ การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียใหม่ จากที่
ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้ง แต่อดีตจนต่อเนื่อ งถึง ปัจจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. การสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

๔

๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เลย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ –
๓๒๖ กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า รับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบั ติเพื่ อให้ รู้ระเบีย บแบบแผนของทางราชการ หลักและวิ ธีปฏิ บัติร าชการ บทบาทและหน้าที่ ของพนัก งาน
เทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดี
โดยเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนด
เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล
หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละเทศบาล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามี
ความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิ บัติง านในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิ ธีการ
พั ฒ นาอื่ น ๆได้ และอาจจะกระท าได้ โ ดยส านั ก งานคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เลย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๙๙
กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม
อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของ
เทศบาล นั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองหิน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ประจาปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขึน้ โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๔ ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลหนองหิน แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑.๔(๑) สานักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่
มิไ ด้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้ ง กากับและเร่ง รัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่ง
งานภายใน ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิชาการและแผน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาชุมชน

๕

๑.๔(๒) กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงิ นเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิ นต่าง ๆ การจัดทา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายใน ดังนี้
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๑.๒ งานควบคุมงบประมาณ
๒.๑.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๑.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน
๑.๔(๓) กองช่ าง ให้ มีห น้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การสารวจ ออกแบบ การจัด ทาข้อ มู ล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและรับรองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อ มบ ารุง งานแผนงานด้ านวิ ศวกรรมเครื่ องจัก รกล การรวบรวมประวัติติ ดตาม ควบคุม การปฏิ บัติ ง าน
เครื่องจักร การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายใน ดังนี้
๓.๑ งานออกแบบแผนและก่อสร้าง
๓.๒ งานสถาปัตยกรรม
๓.๓ งานผังเมือง
๓.๔ งานไฟฟ้าและประสานสาธารณูปโภค
๓.๕ งานธุรการ
๑.๔(๔ ) กองสาธารณสุข ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การส่ง เสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่ง เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่ง แวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายใน ดังนี้
๓.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๓.๓ งานธุรการ
๑.๔(๕ ) กองการศึกษา ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒ นาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งาน
การศึกษาปฐมวัย งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงาน
อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายใน ดังนี้

๓.๑ งานธุรการ

๖

๓.๒ งานบริหารและพัฒนาการศึกษา
๓.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๔ งานการเงินและบัญชี
๑.๔(๕ ) กองประปา ให้มีหน้าที่ความรับผิด ชอบเกี่ยวกับการหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต และจาหน่ายน้าประปา การ
ติดตั้งประปา การควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ รายได้ รายจ่าย การบัญ ชี พัสดุ การวางแผน
ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายใน ดังนี้
๓.๑ งานผลิตและบริการ
๓.๒ งานการเงินและบัญชี
๓.๓ งานควบคุมงบประมาณ
๓.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
๓.๕ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑.๕ การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
จากภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาล และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
เทศบาลกาหนดขึ้น จะเห็นได้ว่าพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และความเข้ าใจในการปฏิบัติ งาน ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้ าที่และเทคนิคทักษะที่จะนามาใช้ในการ
ปฏิบัติง าน หากพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์ก ร และประชาชนผู้มารับ
บริการ ซึ่งเทศบาลตาบลเอราวัณ ได้วิเคราะห์ในส่วนของตัวพนักงานเทศบาลตาแหน่งหน้าที่และตัวองค์กร ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ตัวพนักงานเทศบาล
จุดแข็ง
- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่และภูมิลาเนาใกล้เคียงกับเทศบาล
- มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
- มีประสบการณ์ในการทางานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนยังมีระดับความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
- ไม่กล้าตัดสินใจนาเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ
- บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน / ค้าจ้างน้อยมีรายได้ไม่เพียงพอ
- ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๒) การวิเคราะห์ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
- บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง
- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่าที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
จุดอ่อน
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- การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตาแหน่งต่างๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
- บุคลากรได้รับ มอบหมายงานมากกว่างานในหน้า ที่ ตามที่กาหนดในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ทาให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
(3) การวิเคราะห์องค์กร (เทศบาลตาบล)
เทศบาลตาบล ได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนราชการเป็นจานวนมาก ซึ่งภารกิจดังกล่าว
พนักงานเทศบาลจะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องระเบียบ
กฎหมาย เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติง าน ซึ่งต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่เทศบาลตาบล ไม่
สามารถบรรจุพนักงานเทศบาลให้รับผิดชอบหน้าที่ตามภารกิจได้ครบทุกตาแหน่ง เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
และภารกิจที่ถ่ายโอนมีระเบียบกฎหมาย ในการปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก ซึ่งพนักงานเทศบาลไม่สามารถศึกษาได้
ทั้งหมด
จากหลักการและเหตุผล และจากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น พนักงานเทศบาลและบุคลากรของ
เทศบาลตาบลเอราวัณ จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรม
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลเอราวัณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน

