
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

ค าน า 

  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการไทย มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่
เพียงรู้สึกในงานด้านใด ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับการแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ใน
การแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

  เทศบาลต าบลลาดยาว จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อ
สร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาลและการบริหารการ
ประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
ต่อไป 

เทศบาลต าบลลาดยาว 
10 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง            
ความเป็นมา 
วิสัยทัศน ์
พันธกิจ 
การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ดา้นทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคลของเทศบาลต าบลลาดยาว 
แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายและกลยทุธ์การบรหิารงานทรพัยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวัดนครสวรรค์ 
ความเป็นมา 

เทศบาลต าบลลาดยาบ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลลาดยาว  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2542  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชมุชนหรือต าบล 
เทศบาลต าบลลาดยาว ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของอ าเภอลาดยาว โดยมีพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาวล้อมรอบ  

ขนาดพื้นที่ 2.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1,362.5 ไร่   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลลาดยาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างและลาดเอียงจากเชิงเขาด้านทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก  

บางคนเรียกว่าตามลักษณะทางน้ าไหล เพราะเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีล าน้ าเป็นขอบคันแน่นอน  ครั้นพอถึงฤดูฝนน้ าจะไหล
ลาดเป็นทางยาว 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลต าบลลาดยาว มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู ได้แก ่ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน 

ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
เทศบาลต าบลลาดยาว มีลักษณะของดินเป็นดินตะกอน ท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนที่ไหลมากับน้ าป่าไหลหลากจาก

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ลงมาตามล าดับ 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 เทศบาลต าบลลาดยาวมีแหล่งน้ า 2 แห่ง คือ  ล าเหมืองสาธารณะ(คลองขุนลาด) และ สระประปา 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 เทศบาลต าบลลาดยาวเป็นพื้นที่เขตเมือง ท าให้ไม่มีป่าไม้ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลลาดยาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 ชุมชน ได้แก่   

1) บ้านเหนือ 
2) บ้านเหนือ 3 
3) วัดศรีสุธรรมาราม 
4) วัดลาดยาว 
5) ศาลเจ้าแม่ลาดยาว 
6) หัวยาง 
7) สวนธรรมประทีป 
8) บ้านหนองไทร 
9) หนองกวาง 1 
10) หนองกวาง 2 
11) หนองกวาง 3 
12) เกาะอีเพลิน 
13) ศาลเจ้าพ่อลาดยาว 
14) ศาลเจ้าพ่อลาดยาว2 
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15) ตลาดกลาง 

2.2 การเลือกตั้ง 
 ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่สภาเทศบาล ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขต  จ านวน  2  เขต  มีก าหนดวาระคราวละ  4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง 

 ฝ่ า ย บ ริ ห า ร   ไ ด้ แ ก่ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี   ซึ่ ง ม า จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ย ต ร ง เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ มี 
คณะผู้บริหาร ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีมิใช่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย  รองนายกเทศมนตรี จ านวน  2  คน  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน 

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรปี 2562 

จ านวนประชาการแยกตามเพศ 
ชาย(คน) หญิง (คน) รวม(คน) 
3,138 3,433 6,571 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว  เพศชาย ร้อยละ 47.75  เพศหญิงร้อยละ 52.25 
สัญชาติ จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ไทย 3,126 3,424 6,550 
จีน 8 6 14 

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย/จีน 16 12 28 
รวม 3,138 3,433 6,571 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 99.68 
รองลงมาคือสัญชาติจีน ร้อยละ 0.21 และสัญชาติอื่นๆ ร้อยละ 0.11 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

เกณฑ์อาย ุ ปี พ.ศ. 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด –18 ปี (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 549 508 1,057 

 2562 584 521 1,105 
19 –60 ปี (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 1,853 1,957 3,810 

 2562 1,739 1,839 3,578 
60 ปีขึ้นไป (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 712 996 1,708 

 2562 803 1064 1,867 

รวม 
2559 3,114 3,461 6,575 
2562 3,126 3,424 6,550 

บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง 2559 2,328 2,749 5,077 
 2562 2,376 2,745 5,121 

บุคคลท่ีต้องขึ้นทะเบียนทหาร 2559 29 0 29 
 2562 28 0 28 

บุคคลท่ีต้องเข้ารับเกณฑ์ทหาร 2559 22 0 22 
 2562 28 0 28 
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ที่มา: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลลาดยาว ณ เดือน เมษายน 2562 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
  ในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว  มีโรงเรียน  4แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  
มีจ านวนครูทั้งสิ้น   96 คน และจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,242  คน 

โรงเรียนหรือศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก 
ในสังกัด 

ปีการศึกษา 
จ านวน 
(แหง่) 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนครู(คน) จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ท าการ
สอน 

ไม่ได้ท า
การสอน 

รวม 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 2559 1 37 52 1 53 1,322 
 2560 1 37 51 1 52 1,340 
 2561 1 37 51 2 53 1,327 
โรงเรียนบูรพาศึกษา  1 17 22 1 23 457 
โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา  1 7 7 - 7 229 
โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว  1 1 2 - 2 34 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

 1 6 10 - 10 208 

ที่มา : ร.ร.อนุบาลลาดยาว, ร.ร.บูรพาศึกษา , ร.ร.อนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา, โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เมษายน พ.ศ.2562) 

4.2 สาธารณสุข 
เทศบาลต าบลลาดยาว มีสถิติข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกสถานพยาบาลและร้านขายยา ดังนี้ 
คลินิก/สถานพยาบาล 

  1. คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน    จ านวน  4 แห่ง 
  2. คลินิกทันตแพทย์    จ านวน  2 แห่ง 
  3. สถานพยาบาล     จ านวน  3 แห่ง   
  4. ร้านสัตวแพทย์      จ านวน  2 แห่ง     

ร้านขายยา 
  1. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน  10 แห่ง 
  2. ร้านขายยาแผนโบราณ    จ านวน  1  แห่ง  

4.3 อาชญากรรม 

ประเภทคด ี
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

คดทีี่
เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหา คดทีี่
เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหา คดทีี่
เกิด 

จับกุม
ได ้

ผู้ต้องหา 

-คดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ - - - - - - - - - 
-คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
 ร่างกายและเพศ 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

12 
 

1 
 

1 
 

1 
 

-คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  2 2 2 4 3 6 4 3 3 
-คดีที่น่าสนใจ - - - - - - - - - 
-คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 31 31 31 28 28 28 6 6 6 
-คดีอุบัติเหตุทางจราจร 4 4 4 3 3 3 1 ตาย ตาย 
ที่มา :  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอลาดยาว (เมษายน พ.ศ.2562) 
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4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลลาดยาว จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรลาดยาว     ได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ท่ีติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลฯ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  

4.5 การสังคมสงเคราะห ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และพ.ศ.2562 เทศบาลต าบลลาดยาว ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ จ านวน (ราย) งบประมาณ (บาท) 
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชัพ 2559 1,081 8,713,200 
 2562 1,124 9,082,800 
ผู้พิการท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ 2559 161 1,545,600 
 2562 197 1,891,200 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 2559 6 36,000 
 2562 6 36,000 
** ค านวณจากฐานข้อมูลปัจจุบัน 
เบ้ียผู้สูงอายุ 

ล าดับ ช่วงอายุ ผู้สูงอายุ(ชาย) ผู้สูงอายุ(หญิง) รวม(ราย) 
1. อายุ 60-69 ปี(600บาท) 211 ราย 360 ราย 571 ราย 
2. อายุ 70-79 ปี   (700บาท) 128 ราย 215 ราย 343 ราย 
3. อายุ 80-89 ปี   (800บาท) 63 ราย 116ราย 179 ราย 
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป (1,000 บาท) 5 ราย 26 ราย 31 ราย 
  รวมทั้งส้ิน 407 ราย 717 ราย 1,124 ราย 

 
เบ้ียความพิการ 

ล าดับ จ านวนเงนิ ผู้สูงอายุ(ชาย) ผู้สูงอายุ(หญิง) รวม(ราย) 
1. (800บาท) 103 ราย 94 ราย 197 ราย 
  รวมทั้งส้ิน 103 ราย 94ราย 197 ราย 

 

เบ้ียผู้ป่วยเอดส์ 

ล าดับ จ านวนเงนิ ผู้สูงอายุ(ชาย) ผู้สูงอายุ(หญิง) รวม(ราย) 
1. (500บาท) 4 ราย 2 ราย 6 ราย 
  รวมทั้งส้ิน 4 ราย 2ราย 6 ราย 

 
ที่มา : งานพัฒนาชุมชนข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอลาดยาว และ
ท่ารถตู้ลาดยาว บริเวณทางเข้าหน้าวัดลาดยาว 

5.2 การไฟฟ้า 
  การบริการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  ในปี พ.ศ.2562 มีจ านวน
ผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังส้ิน 25,687 ราย  ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในอ าเภอ รวม 7,053,998.56 ล้านยูนิต 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอ าเภอลาดยาว ปี พ.ศ.2560-2562 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า(ล้านยูนิต) 
- ที่อยู่อาศัย 
- ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- สถานที่ราชการและสาธารณะ 
- อื่นๆ 

25,363 
5,703,813.53 
2,990,246.62 
2,540,648.83 

119,053.08 
53,865 

25,674 
6,768,110.06 
3,247,645.56 
3,324,712.16 

136,609.88 
59,143 

24,687 
7,053,998.56 
3,868,930.44 
2,983,559.52 

141,145.60 
60,363 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว (เมษายน 2562) 
 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.23  และไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 
ร้อยละ 3.84 แต่ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561  เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.66 และไตรมาสแรกของปี 2562 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.22  

5.3 ด้านประปา 
  ปี พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลลาดยาว  มีการประปา 1 แห่ง  ได้แก่  การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  
สามารถผลิตน้ าประปาโดยเฉลี่ย 168 ลบ.ม. / ชม.  มีก าลังการผลิตรวม ท้ังสิ้น 1,453,080 ลบ.ม. ซึ่งสามารถบริการประชาชน  
จ านวน  6,623 ราย 

ปริมาณ (ลบ.ม.) พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ก าลังการผลิตลบ.ม./ชม. 1,331,081 1,488,554 362,521 

น้ าที่ผลิตได้ ลบ.ม. 1,233,889. 1,377,278 341,371 
ปริมาณน้ าท่ีจ าหน่าย ลบ.ม. 1,061,073 1,128,191 276,298 

ปริมาณน้ าท่ีจ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ลบ.ม. 

0 6,031 8 

จ านวนผู้ใช้(ราย) 5,785 ราย 5,907 ราย 5,932 ราย 

 
ที่มา : ส านักงานการประปาลาดยาว (เมษายน 2562) 
 จ านวนผู้ใช้น้ าประปา ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.11  และไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.42  ปริมาณการใช้น้ าประปา ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560  ร้อยละ 6.89 และไตรมาสแรกของปี 2562 มีการใช้น้ าคิดเป็น
ร้อยละ 24.36 ของปี 2561 
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6. ระบบเศรษฐกจิ 

1)  โครงสร้างทางเศรษฐกจิ 
  ข้อมูล จปฐ. ด้านประเภทอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล พ.ศ.2559  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
(รับจ้างท่ัวไป 27.41 %) (ค้าขาย 22.11 %) (ก าลังศึกษา 15.39 %) (ไม่มีอาชีพ 8.92 %) และ (รับราชการ 7.38%) 
ตามล าดับ 

2)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว (ปี พ.ศ. 2558) 
  -  สถานีบริการน้ ามัน   มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  ร้านสะดวกซื้อ  มีจ านวน  5 แห่ง 
  -  ตลาดสดเอกชน   มีจ านวน  1 แห่ง 
 

3)  สถานประกอบการด้านบริการภายในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว (ปี พ.ศ. 2558) 
  -  ธนาคาร    มีจ านวน  6 แห่ง 
  -  โรงแรม    มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  แมนชั่น  มีจ านวน  2 แห่ง 
  -  ห้องพัก    มีจ านวน  2 แห่ง 
  -  รีสอร์ท  มีจ านวน  1 แห่ง 
 

4)  การอุตสาหกรรม 
  สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  4 แห่ง 
  -  โรงงานสีข้าว  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานทอผ้า  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานผลิตยา  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานผลิตกระเป๋า มีจ านวน  1 แห่ง 
 

5)  แหลง่ท่องเที่ยว 
  พื้นที่เทศบาลต าบลลาดยาว  มีถนนทางหลวงที่ผ่านไปยังที่มีแหล่งท่องเที่ยว  เช่น จังหวัด  อุทัยธานี  
ก า แ พ ง เ พ ช ร  ชั ย น า ท แ ล ะ พิ ษ ณุ โ ล ก  โ ด ย แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น พื้ น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง  เ ช่ น  ทุ่ ง หิ น เ ทิ น   
แก่งเกาะใหญ่  น้ าตกแม่เรวา  น้ าตกคลองลาน  น้ าตกคลองน้ าไหล  เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลลาดยาวได้จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ในวัดลาดยาว 
ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ 
7. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 
 7.1 ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มี ล าเหมืองสาธารณะไหลผ่าน เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก    ไปทางทิศ
ตะวันออก มีความยาวประมาณ  2,400 เมตร ซึ่งจะมีน้ ามากในฤดูฝน(ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 
 7.2 ข้อมูลด้านแหลง่น้ ากนิน้ าใช ้(หรือน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มีการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง 
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8. ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ข้อมูลด้านศาสนาในเขตเทศบาลต าบล
ลาดยาว ปี พ.ศ.2559  มีดังนี้ 

  -  วัด   จ านวน  3 แห่ง 
  -  ส านักสงฆ์  จ านวน  1 แห่ง 
  -  ศาลเจ้า  จ านวน  1 แห่ง 

-  โบสถ์คริสต ์  จ านวน  2 แห่ง 
-  มัสยิด   จ านวน  1 แห่ง 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  

-  ประเพณีวันสงกรานต์  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  
-  ประเพณีวันออกพรรษา  
-  ประเพณีวันลอยกระทง  
-  ประเพณีงานประจ าปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว 
-  ประเพณีตักบาตรเทโว 

9. ทรพัยากรธรรมชาติ 
 9.1น้ า– ไม่มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ 
 9.2 ป่าไม้ – ไม่มีป่าไม ้
 9.3 ภูเขา – ไม่มีภูเขา 
 
10. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) – 
 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดกิารผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม และการป้องกันปัญหาทาง

สังคม เช่น ยาเสพตดิ 
3. ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ด้านการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและน้้าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
8. ด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ตามแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
9. การส่งเริมด้านสาธารณสขุ การป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งด้านสุขอนามัย 
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ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมแบะส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชพี 
3. การส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมด้านการกฬีาและนันทนาการ 
5. การอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

รวมถึงภารกิจตา่ง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐ นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลลาดยาว   
 “เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นองค์กรชั้นน า ที่มีการบริหารและบริการที่มีคณุภาพ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ชุมชนเข็มแข็ง” 
ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1  การสร้างมูลคา่เพิ่มทางการเกษตร การคา้ที่สมดุล และโครงสรา้งพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคมนาคมให้มีคุณภาพชวีิตทีด่ี มีคณุธรรมน าความรู้และเกิดความ
ผาสุก 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที ่4  การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที ่5  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอยา่ง
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
กลยุทธ์ 
  -พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อท าการคมนาคม เพื่อท าการค้าและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
  -พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - พัฒนา ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
  -ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืน 
  -พัฒนาทางการตลาดอยา่งเป็นระบบ 
  - สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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  -ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  -สงเคราะห์เด็ก สตร ีคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจอย่างทัว่ถึง 
  - ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคณุภาพชวีิตทีด่ี 

-ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครสวรรคใ์ห้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สง่เสริมการปลูกพชืพลงังานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอ้ม 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและจัดท้าผังเมืองรวม 
- การอนุรกัษ์ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร  
  จดัการท้องถิ่น 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบรกิารประชาชนโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
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- พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อท้าการคา้และขนส่ง  
สินค้าทางการเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
- พัฒนา ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าแก่พืชผลทาง

การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและ

กลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
- สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทาง

การเกษตร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาให้มี

คุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ

ปราชญ์ชาวบ้านในการพฒันาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการปลูกพชืพลงังานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน ์ เทศบาลต้าบลลาดยาว เป็นองค์กรชั้นน้า ที่มีการบริหารและบริการที่มีคณุภาพ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้า
ที่สมดุลและโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม    
น าความรู้และเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  และการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่ 

2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้องเสมอภาค และ
เป็นที่พึงพอใจ 

 

กลยุทธ ์
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- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก้าลัง
กายและจัดให้มีสถานที่สา้หรับ 

 ออกกา้ลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทัว่ถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย

คุณภาพชวีิตทีด่ี 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและ
จัดท้าผังเมืองรวม 

- การอนุรกัษ์ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการประชาสังคมในการบริหารจดัการทอ้งถิ่น 

- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบรกิาร
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก้าลัง
กายและจัดให้มีสถานที่สา้หรับ 

 ออกกา้ลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทัว่ถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย

คุณภาพชวีิตทีด่ี 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู ่
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและ
จัดท้าผังเมืองรวม 

- การอนุรกัษ์ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการประชาสังคมในการบริหารจดัการทอ้งถิ่น 

- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบรกิาร
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่งน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1.เป็นเทศบาลขนาดกลางที่มีความพร้อมด้านการบริการและมีขีด

ความสามารถในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2.ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 

ติดตามการด้าเนินงานของเทศบาล 
3.มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับอ้าเภอและจังหวัดใกล้เคียง 
4.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหา

และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
5. มีกลุ่มต่างๆที่เข้มแข็ง เช่น อสม. เป็นต้น 
6.มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของเทศบาลฯ  
  ที่มีมาตรฐาน 
7.หน่วยงานราชการอ่ืนๆ อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจนเกินไป 

1. เทศบาลต้าบลลาดยาวขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

2. ขาดการจัดระเบียบของเมืองและขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่าง
เคร่งครัด 

3. การขยายตัวของเมืองท้าได้ยากเพราะติดที่ระเบียบและข้อกฎหมาย 
4.ปัญหาการรุกล้้าที่ทางสาธารณะต่างๆ 
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท้าลายสิ่งแวดล้อมในเขต

เมืองที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ น้้าเสียและปัญหามลพิษ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

6. ขาดระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม  และการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

7. ขาดตลาดสดของเทศบาล 
8. ไม่มีที่สาธารณะในเขตเทศบาล 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
โอกาส ( Opportunities : O) อุปสรรค (Threat :T) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของท้องถิ่นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ้านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรส่วนท้องถิ่น 

3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส้าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่
และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

5. แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
7. เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค์“จังหวัดนครสวรรค์คนธรรมดี  

ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” 
8. มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม

ภาคเหนือและภาคกลาง 

1.กฎหมายเก่ียวกับการยุบรวม อปท.ยังไม่ชัดเจน ท้าให้ไม่สามารถ
ก้าหนดทิศทางการพัฒนาได้ 

2.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้กับท้องถิ่น 

3.อ้านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ้านาจฯ บางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน 
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นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลของเทศบาลต าบลลาดยาว 
  เทศบาลต าบลลาดยาว ถอืว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการจัดท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพือ่เพิ่มความคุ้มคา่ของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลงัใจดีพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 
  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจดักรอบอัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกจิขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวตอ่การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมรีะบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการ
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวงั 
กลยุทธ์ 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรองอัตราก าลัง ใหส้อดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ันและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัตงิาน การวางแผน
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชพี 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจดัการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสยัทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
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กลยุทธ์ 

  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  3. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชพี 
  4. พัฒนาศกัยภาพผู้บรหิาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
   ตามสายอาชพีและต าแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง 

6. พัฒนางานดา้นการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเน่ือง 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทศโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จดัการ

ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ดา้น
บุคลากร ได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต 

ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชวีิต ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

รักษาคนด ีคนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างชอ่งทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดกิาร ความปลอดภัย อาชวีอนา
มัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย ก าหนดและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหวา่งผู้บริหารและพนักงานทกุระดับ 
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กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็น
ธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
6. ปรับปรุงช่องทางสื่อสารด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แผนปฏิบัติการ / โครงการ 
 แผนปฏิบัติการ/ โครงการ เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคลของ

เทศบาลต าบลลาดยาวให้ด าเนินการจดัท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี 
 
  


