
แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท) รบัผิดชอบ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
กลยุทธ์ที ่๑ การก าหนดโครงสรา้งองค์กร
กิจกรรมที ่๑ ผู้ปฏิบติังาน มีการประกาศใช้ - งานการเจ้าหน้าที่

ก าหนดโครงสรา้ง ส านักปลัดเทศบาล โครงสร้างอตัราก าลัง
อัตราก าลังและปรบั กองคลัง ใหม่ทีไ่ด้ผ่านความ
Job Description กองช่าง เหน็ชอบจาก
ใหส้อดรบักับภารกิจ กองสาธารณสุขฯ ก.ท.จ.นครสวรรค์แล้ว
หน้าทีข่องเทศบาล กองการศึกษา
ต าบลลาดยาว กองยุทธศาสตร์ฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลยุทธ์ที ่๒ การพัฒนาและปรบัปรงุระบบการบรหิารงานบุคคลใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรมที ่๒ ผู้ปฏิบติังาน มีการออกประกาศ - งานการเจ้าหน้าที่

ปรบัปรงุระเบียบ ส านักปลัดเทศบาล ระเบยีบ ข้อบงัคับ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กองสาธารณสุขฯ หลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง
ทีเ่ก่ียวข้องกับการ กองคลัง กับการบริหารงานบคุคล
บรหิารงานบุคคลใหม้ี ทีป่รับปรุงใหเ้หมาะสม
ความเหมาะสมกับ กับสถานการณ์ปจัจุบนั
สถานการณ์ปัจจุบัน

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนปฏิบัติการบรหิารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์



แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท) รบัผิดชอบ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพใหบุ้คลากรได้เพ่ิมพูนทกัษะในการท างาน
กิจกรรมที ่๓ การส่ง
เสรมิใหเ้กิดความเข้าใจ
องค์กรและระบบราชการ
ทีเ่ก่ียวข้อง
๓.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบติังาน ผู้ปฏิบติังาน เผยแพร่ทาง Web site ของเทศบาลต าบล - งานบริการ

ส านักปลัดเทศบาล ลาดยาว และเผยแพร่
กองคลัง วิชาการ
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาด าเนินการ
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แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท) รบัผิดชอบ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
๓.๒ การประชุมชี้แจง ผู้ปฏิบติังาน เดือนละ ๑ คร้ัง - งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับแนวทางการ ส านักปลัดเทศบาล
ท างาน กองคลัง

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรมที ่๔ การ
ส่งเสรมิใหผู้้ปฏิบัติงาน
ได้มีโอกาสเปิดโลกทศัน์
เสรมิสรา้งสมรรถนะ
ในการท างาน
๔.๑ กิจกรรมฝึกอบรม ผู้ปฏิบติังาน อย่างน้อย ๒ คร้ังต่อปี ๑๙๐,๐๐๐ งานการเจ้าหน้าที่

เสริมสร้างทกัษะพื้นฐาน ส านักปลัดเทศบาล
ในการท างานการพัฒนา กองคลัง
บคุลากรสู่ยุคดิจิทลั กองช่าง
การใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความต้องการ/เหมาะสมในช่วงระหว่างปี

๓

ระยะเวลาด าเนินการ



๔.๒ กิจกรรมฝึกอบรม ผู้ปฏิบติังาน เดือนละ ๑ คร้ัง - งานบริหารงานทั่วไป

ซักซ้อมความเข้าใจใน ส านักปลัดเทศบาล
การปฏิบติัตามกฎ กองคลัง
ระเบยีบ ข้อบงัคับของ กองช่าง
หน่วยงานราชการที่ กองสาธารณสุขฯ
เก่ียวข้อง รับทราบ กองการศึกษา
ทศิทางนโยบายการ หน่วยตรวจสอบภายใน
ท างานของรัฐบาลใน
ด้านต่าง ๆ การควบคุม
ภายใน ความเส่ียงฯลฯ
๔.๓ กิจกรรมฝึกอบรม ผู้ปฏิบติังาน อย่างน้อย ๑ หลักสูตร ๑๙๐,๐๐๐ งานการเจ้าหน้าที่

หลักสูตรตามความ ส านักปลัดเทศบาล
ต้องการเฉพาะด้าน กองคลัง กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความต้องการ/เหมาะสมในช่วงระหว่างปี
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แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท) รบัผิดชอบ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
กิจกรรมที ่๕ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ระดับสูง/ผู้บรหิาร
๕.๑ อบรมหลักสูตร ผู้บริหาร ๑๙๐,๐๐๐ งานการเจ้าหน้าที่

เสริมสร้างสมรรถนะ ส านักปลัดเทศบาล
ส าหรับผู้บริหาร กองคลัง

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กลยุทธ์ที ่๔ สรา้งความผาสุกและความผูกพันในองค์กร
กิจกรรมที ่๖ สร้าง ผู้ปฏิบติังาน จ านวน ๑ คร้ัง - งานการเจ้าหน้าที่

ทศันคติทีดี่ในการท างาน ส านักปลัดเทศบาล งานนิติการ
ด้วยความโปร่งใส กองคลัง
ปราศจากการทจุริต กองช่าง
และมีคุณธรรมจริยธรรม กองสาธารณสุขฯ
ในการท างาน มีความ กองการศึกษา
สามัคคีร่วมมือกัน หน่วยตรวจสอบภายใน
ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
เปา้หมาย

๕
ระยะเวลาด าเนินการ



ปัจจัยความส าเรจ็ของการพัฒนาบุคลากร

          ๑. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาบคุลากรทกุระดับ และสนับสนุนงบประมาณใหกั้บโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการด าเนินการทีก่ าหนดไว้ 

          ๒. บคุลากรเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมแลกเปล่ียนความรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ความสามารถในการปฏิบติังาน

          ๓. มีการปรับปรุงแผน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง โดยใหส่้วนงานต่าง ๆ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบคุลากรทีไ่ด้ด าเนินการในแต่ละปงีบประมาณ  

 และจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนการด าเนินงานใหม้ีความเหมาะสมย่ิงขึ้นต่อไป

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายการด าเนินงาน

          ๑. ผู้ปฏิบติังานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ทัง้ในส่วนของหลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตรเฉพาะทางในปงีบประมาณ 2565 อย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง

          ๒. ผู้ปฏิบติังานทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างทศันคติทีดี่ในการท างานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทจุริต และ

มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความสามัคคีร่วมมือกันับเคล่ือนองค์กรไปสู่เปา้หมายการท างานเปน็ทมีและหรือได้เพิ่มเติมความรู้ในด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

          ๑. เทศบาลต าบลลาดยาว สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหส้อดคล้องกับดครงสร้างและบทบาทภารกิจใหม่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๒. ผู้ปฏิบติังานของเทศบาลต าบลลาดยาว ได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะ การท างานเปน็ทมี และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข   มีทศันคติทีดี่ในการท างาน

เหน็ความส าคัญของการท างานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทจุริต และมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานในหน้าที่

          ๓. ผู้ปฏิบติังานระดับบริหารได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และเพิ่มพูนทกัษะความเปน็ผู้น าการบริหารการวางกลยุทธ์การท างาน มีความสามารถการบริหารงานบคุคลอย่างมืออาชีพ  

 ต่อการก้าวสู่ระดับบริหารและเปน็ผู้น าทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรม และเปน็แบบอย่างทีดี่ใหแ้ก่ผู้ใต้บงัคับบญัชา
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