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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระ เร่ืองการวเิคราะห์ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม ่

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ี มีความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการปฏิบัต ิ 

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 11 คน ทําการแบ่งกลุ่ม 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ระดับคือ 1 ) ระดับองค์กร 2) ระดับปัจเจกบุคคล และ 3) ระดับพนักงาน ภายใต้กรอบแนวคิดที่

หน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 หน้าท่ี คือการจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนาบุคลากร ผลตอบแทนและ

ผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ใช้เทคนิควิเคราะห์เน้ือหาประกอบบริบท  

เพื่อจัดหมวดหมู่ตามภาระ 5 หน้าที่ดังกล่าว 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระดับองค์กรและระดับพนักงาน การดําเนินงานในด้านนโยบายและการปฏิบัติงานมี

ความสัมพันธ์กันใน 3 หน้าท่ี คือการจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนาบุคลากร และผลตอบแทนและผลประโยชน์  

ส่วนระดับปัจเจกบุคคลพบว่าด้านนโยบายและการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันท้ัง 5 หน้าท่ี และจากการศึกษา  

มีการยืนยันข้อค้นพบเพื่อเปรียบเทียบข้อค้นพบจากแหล่งและมุมมองที่ต่างกัน ผลการศึกษาโดยเป็นการเปรียบเทียบ     

ข้อค้นพบในส่วนของหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์พบว่า ด้านการจัดหาบุคคลเข้าทํางานในส่วนของการวางแผน

กําลังคนในส่วนนโยบาย และการอบรมพัฒนาท้ังนโยบายและปฏิบัติที่ได้มีการกล่าวถึงท้ัง 3 ระดับ 

ABSTRACT  

 The independent study “Human Analysis of the Human Resource Management System of Faham Subdistrict 

Municipality, Chiang Mai Province”  aimed to study the Human Resource( HR)  Management System and the 

relationship between HR Policies and HR Practices.  

 This study used data from semi-structured interviews from purposive sampling amount of eleven samples. 

The interviewees were divided into three levels 1) Organizational level and 2) Individual level and 3) Employee level. 

Respondents were also categorised under the concept of human resource management functions; Staffing, Human 
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Resources Development, Compensation and Benefits, Health & Safety, and Employee & Labour Relations. Content 

analysis techniques were used to contextualise allied keywords into the five functions of human Resource 

management.  

 In addition, the study used the Triangulation method to compare the findings from different sources and 

perspectives on human resource management functions of policy and practice at the three levels.  The results 

demonstrate that all three informants mention; Human Resource Planning in Policies, and Human Resources 

Development in Policy and Practice. 

 The results showed that the Organization level and Employee level operated together in Policy and Practice 

in relation to three functions; Staffing, Human Resources Development, and Compensation & Benefits. Individual level 

were found to operate together at least partially in Policy and Practice in relation to five functions.  

บทนํา  

 ปัจจุบันแต่ละองค์กรในภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้ความสําคัญต่องานด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มข้ึน โดย 

ตระหนักถึงความสําคัญว่างานทรัพยากรบุคคลควรแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมขององค์การ เพ่ือส่งเสริมและเป็นหลักประกัน

ว่าทุกกิจกรรมขององค์การจะสามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให ้                 

มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน  ต้องให้ความสําคัญกับการนําแผนไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารจะเป็นผู้กําหนดนโยบาย

การบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ   นโยบายจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่ช่วยแนะแนวทางให้การปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทําให้ผูป้ฏิบัติงานทราบวา่ต้องทําอะไรบ้าง 

 เทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม มีวิสัยทัศน์และพันธกิจมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง  จึงได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพื่อช่วยพัฒนา  สร้างภูมิคุม้กันให้ชุมชนเกิด

ความเข้มแข็ง  พัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนให้เกิดความย่ังยืน  โดยจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ จากผลการดําเนินงานนี้ ทําให้เทศบาลตําบลฟ้าฮ่ามได้รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาดีเด่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบท่ีมีการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงต้องการ

ศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรแห่งนี ้เพ่ือศึกษาถึงการส่งต่อนโยบายจากระดับผู้บริหารสู่ระดับพนักงาน 

แนวคิดและทฤษฎี 

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource System) เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้อง

กับนโยบายขององค์กร และการปฏิบัติงานในการส่งต่อถ่ายทอดข้อมูลกันเป็นลําดับต่อเน่ืองกันไป ซ่ึงหากมีการติดต่อ

ประสานงานกันท่ีดี และมีความรวดเร็วแล้ว จะทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จได้ โดยระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะ

สะท้อนให้เห็นถงึการทํางานที่มีประสิทธิภาพขององค์กรท่ีจะสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนไปได ้
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นโยบายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Policies) เป็นข้อความหรือสิ่งท่ีได้กําหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการดําเนินงานด้านต่างๆ อาจระบุไว้ในรูปที่เป็นแนวทางกว้าง ๆ  หรืออาจจะระบุแบบจําเพาะเจาะจงเป็นเฉพาะกรณีได ้

สามารถเปล่ียนแปลงได้ให้เขา้กับสภาพแวดล้อม ณ ขณะน้ันและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

การปฏิบั ติงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Practices) เป็นการแบ่งงานตามลักษณะหน้าที่ 

ดําเนินงานภายใต้หน้าท่ีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 หน้าท่ี ได้แก่ การสรรหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนา

บุคคลากรการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ การจัดการความปลอดภัยสุขภาพ และแรงงานสัมพันธ์  

ท้ังนี้ แนวทางการศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีกรอบแนวคิดท่ีว่า หากนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 

มีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ แสดงว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ช่วยให้เป้าหมาย

ขององค์กรนั้นประสบความสําเร็จตามท่ีได้วางแผนเอาไว ้ซ่ึงสําหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้นํามาจัดทําได้ ดังรูป 

 

 

ระดับองค์กร ( Organization Level ) 

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

-พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ, 2542 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับปัจเจกบุคคล ( Individual Level) 

และระดับพนักงาน (Employee Level) 

- การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  - ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 

- ความปลอดภัยและสุขภาพ 

- พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลฟา้ฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตการศึกษา เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  

ซ่ึงในท่ีนี้จะทําการศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1) นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

  2) ลักษณะของการดําเนินงานทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงประกอบไปด้วย การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 

  3) การดําเนินงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีการนําแผนและนโยบายไปปฏิบัติ 
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 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพ้ืนที่

ศึกษา มีจํานวน 106 คน ซ่ึงใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 11 คน โดยเป็นกลุ่มท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรจํานวน 1 คน ระดับปัจเจกบุคคลจํานวน 2 คน และระดับพนักงานจํานวน 8 คน  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้การสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 

Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยคําถามต่างๆ ในแบบสัมภาษณ์แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมเพื่อให้

เกิดความชัดเจนในคําตอบจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา  

 1. ผลการศึกษาระดับองค์กร (Organization level) 

 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบัติตามนโยบาย ซ่ึงส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในระดับองค์กร 

(Organization level) มีดังน้ี 

 - การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน มีนโยบายและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานของ คณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีการจัดสอบท้ังภาค ก. ภาค ข. และการสอบสัมภาษณ์ จากนั้นมีการประเมินเพ่ือ

รับเข้าบรรจุข้าราชการ 

 - การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน  มีนโยบายการวางแผนกําลังคน โดยมีการกําหนดแผนที่จะลดคนภายใน 4 ป ี 

ซ่ึงในการปฏิบัติมแีผนดําเนินการเพ่ือลดคน เช่น เร่ิมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทราบแนวทางขององค์กรที่ต้องจะลดคน 

 - การพัฒนาบุคลากร มีนโยบายให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างน้อง 1 คร้ังต่อปีในตําแหน่งของตนเอง  

ซ่ึงในการปฏิบัติดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้มีโครงการจัดฝึกอบรมแก่พนักงานตามตําแหน่งงาน 

 - ผลตอบแทนและผลประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบผลตอบแทนข้าราชการและพนักงานจ้าง และด้านสวัสดิการ 

เช่น ส่วนของข้าราชการได้รับสวัสดิการเบิกตรง ส่วนพนักงานจ้างได้รับสวัสดิการประกันสังคม 

 2. ผลการศึกษาระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level) 

 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในระดับปัจเจก

บุคคล (Individual level) มีดังน้ี 

 - การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน  มีการวางแผนกําลังคนโดยกรอบโครงสร้างอัตรากําลังท่ีนําไปใช้เป็นแผนใน      

การกําหนดกําลังคน ซ่ึงจะใช้วิธีการพยากรณ์กําลังคนด้วยวิธีพยากรณ์จากระดับล่างสู่ระดับบน (Bottom-up approach)  

โดยให้ผู้อํานวยการกองแต่ละกองสํารวจกําลังคน จากน้ันเสนอขอจัดสรรอัตรากําลัง ส่งไปยังฝ่ายนักทรัพยากรมนุษย ์

จากน้ันส่งต่อไปยังหัวหน้าสํานักปลัด รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาล ตามลําดับ 

 - การพัฒนาบุคลากร มีนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ีกําหนดให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีในตําแหน่งของตนเอง ซึ่งในทางปฏิบัติ ฝ่ายนักทรัพยากรมนุษย์จะรับคําสั่ง ที่กรมส่งเสริม         

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดแนวทางการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละตําแหน่ง ท้ังน้ีพนักงานสามารถทําการ   

ย่ืนเรื่องขอเข้ารับอบรมในตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งท่ีตนเองเกี่ยวข้องได้ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   294

 

 - ผลตอบแทนและผลประโยชน์ มีนโยบายการให้โบนัสพนักงาน โดยจะแบ่งเป็น 3 อัตรา 0.5 1 และ 1.5 เท่าของ

เงินเดือน ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับงบประมาณประจําปี ท่ีมีการประเมิน 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล       

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งในการปฏิบัติจะใช้เกณฑ์การประเมินนี้กําหนดการจ่ายค่าตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงาน 

 - ความปลอดภัยและสุขภาพ เทศบาลตําบลฟ้าฮ่ามได้กําหนดนโยบายในด้านสุขภาพ โดยกําหนดให้พนักงาน 

ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพปีละคร้ัง ในทางปฏิบัติฝ่ายนักทรัพยากรมนุษย์ได้ประสานงานกับสถานีอนามัยให้มาตรวจที่

เทศบาลปีละ 1 ครัง้ และในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานมีนโยบาย และแนวปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟ 

 - พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ เทศบาลตําบลฟ้าฮ่ามกําหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐาน

กฎหมาย มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติฝ่ายนักทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดต้ังหลายโครงการเพื่อให้

พนักงานมีส่วนร่วม 

 3. ผลการศึกษาระดับพนักงาน (Employee Level) 

 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในระดับพนักงาน

ปรากฏว่า พบว่าความสัมพันธ์กันระหว่างนโยบายและการปฏิบัติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ใน3 หน้าท่ี คือ  

การจัดหาบุคคลเข้าทํางานในส่วนของการวางแผนกําลังคน การพัฒนาบุคลากร และ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ มีดังน้ี 

 - การจัดหาบุคคลเข้าทํางานในส่วนของการวางแผนกําลังคน มีการกําหนดนโยบายการรับคนสอดคล้องกับ

งบประมาณขององค์กร ว่าต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งหมด ในการปฏิบัติจะมีการนําค่าใช้จ่ายตามมาตรา 

35 แห่ง พ.ร.บระเบียบงานบริหารบุคคล มาคํานวณแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย ซึ่งถ้าเกินกว่าที่

กฎหมายกําหนดร้อยละ 40 นัน้ ก็ไม่สามารถที่จะรับโอนย้ายได้ 

 - การพัฒนาบุคลากร มีนโยบายส่งบุคลากรไปอบรมตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด  

และบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งในทางปฏิบัติกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือมาให้เทศบาล 

หรือดูได้จากเว็บไซต์และจากการบอกต่อกัน เม่ือมีหนังสือเข้ามาทางสํานักปลัดก็จะทําการแจ้งให้ทราบ หลังจากอบรม

แล้วจะมีการทําบันทึกข้อความ เขยีนรายงาน และนําเสนอคณะผู้บริหาร เสนอปลัดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 - ผลตอบแทนและผลประโยชน์ มีนโยบายโครงสร้างเงินเดือนตามท่ีรัฐบาลกําหนด มีการพิจารณาข้ันเงินเดือน  

มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทํางานเป็นรายบุคคลซ่ึงในทางปฏิบัติ ประเมินผลออกมาในรูปร้อยละ 

แบ่งเป็น 3 ขัน้ การได้รับเงินเดือนก็จะข้ึนอยูก่ับตําแหน่งและฐานเงินเดือนแต่ละคน 

 4. ผลการศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบ่งตามหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน    

ทุกระดับ 

 จากการเปรียบเทียบปรากฏว่ากลุ่มท่ีให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) ท้ัง 3 ระดับ คือ 1.ผู้ทราบข้อมูล         

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กรเป็นอย่างดี (ระดับองค์กร Organization Level ) 2. ผู้ให้แนวทางปฏิบัติและเป็น 

ผู้ปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี ( ระดับปัจเจกบุคคล Individual Level ) และ 3. ผู้นําแผนไปปฏิบัติและ
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บอกผลการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ระดับพนักงาน Employee  Level) ซ่ึง ได้กล่าวถึงหน้าที่ทางการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ เพียง 2 หน้าที่ คือ ด้านการจัดหาบุคคลเข้าทํางานในส่วนของการวางแผนกําลังคน และการอบรมพัฒนา  

ผลการศึกษาแสดงจากมุมมองท่ีต่างกันด้านนโยบายและการปฏิบัติ ในหน้าท่ีเดียวกัน รายละเอยีดมีดังน้ี 

  4.1 หน้าที่การจัดหาบุคคลเข้าทํางานในส่วนของการวางแผนกําลังคน 

  ด้านนโยบาย เทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม มีระบบการวางแผนท่ีมีรูปแบบการกําหนดนโยบายการวางแผน

กําลังคนครบท้ัง 3 ระดับ และพนักงานทุกคนรับรู้นโยบายดังกล่าว คือในระดับองค์กรมุ่งเน้นการออกนโยบายระดับชาต ิ 

ท่ีกําหนดให้ลดคนภายใน 4 ปี และระดับปัจเจกบุคคล มุ่งเน้นนโยบายในด้านการปรับจํานวนพนักงาน อ้างอิงจากกรอบ

โครงสร้างอัตรากําลัง 

ขององค์กร ส่วนพนักงานท้ังหมดรับรู้ในเร่ืองการรับคนน้ันจะต้องปรับตามโครงสร้างอัตรากําลังและขึ้นอยู่กับงบประมาณ

ขององค์กร  

  4.2 หน้าที่การอบรมพัฒนา 

  ด้านนโยบาย เทศบาลตําบลฟ้าฮ่ามมีการกําหนดนโยบายครบทั้ง 3 ระดับ และพนักงานทุกคนรับรู้

นโยบายดังกล่าว โดยในระดับองค์กรมุ่งเน้นการกําหนดนโยบายในเร่ืองการจัดให้มีการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ที่ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด และระดับปัจเจกบุคคลมุ่งเน้นนโยบายการดําเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมอบรม ส่วนของพนักงานทั้งหมดรับรู้นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีต้องไปอบรม

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีในตําแหน่งของตนเอง และเม่ืออบรมเสร็จจะต้องทําบันทึกรายงานผลที่ได้รับจากการอบรม 

  ด้านการปฏิบัติ  เทศบาลตําบลฟ้าฮ่ามมีการกําหนดการปฏิบัติครบท้ัง 3 ระดับ และพนักงานทุกคน

รับรู้การปฏิบัติดังกล่าว โดยในระดับองค์กร มีการดําเนินงานโดยเน้นการสอนงาน ส่งไปอบรมนอกสถานท่ี ศึกษาดูงาน 

และดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม และระดับปัจเจกบุคคลดําเนินงานด้านฝึกอบรมโดยการประสานกับสถาบันและ

องค์กรอ่ืน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ส่วนของระดับพนักงาน ท้ังหมดจะรับรู้

แนวทางการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ หนังสือท่ีได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และจากการบอกกล่าวจากเพื่อน

ร่วมงาน 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้ใช้แนวคิดหน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 หน้าที่ และศึกษาถึงความสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พรบ .ระเบียบงานบริหารบุคคล 2542  อํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 50 และ 51 แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 

2560) แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลฟ้าฮ่าม (พ.ศ.2560 – 2563) พบว่า มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน 

  1.1 ระเบียบการสรรหา 
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  จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการมาจากประชาชนท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตําแหน่งท่ีกฎหมาย

กําหนด สรรหาจากการสอบจากส่วนกลางตามมาตรฐาน ก.พ. ส่วนท้องถ่ินจะเรียกกว่า ก.ถ. มีการสอบภาค ก. ภาค ข.  

และการสัมภาษณ์ จากน้ันทําการบรรจุแต่งต้ัง ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินไว้ หมวด 4 การสรรหาบุคคล ข้อ 8  

ว่าการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้วิธีการสอบ แข่งขันหรือการคัดเลือก โดย

ดําเนินการในรูปคณะกรรมการและคํานึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค ในโอกาสแก่บุคคลท่ีมีสิทธิอย่างเท่าเทียม

กัน เพื่อให้ได้ ผู้ ท่ีมีความรู้เหมาะสมกับตําแหน่งตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และข้อ  9  

การสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี (1) หลักสูตรการสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  

(2) การกําหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันและวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน  

การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนํารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืน

และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  (3) ผู้สมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานของตําแหน่งน้ัน การดําเนินการสอบแข่งขัน ให้ดําเนินการเป็นการท่ัวไปอย่าง

เปิดเผย โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ 

  1.2 การวางแผนกําลังคน 

  จากการศึกษาพบว่า การวางแผนในการปรับเพิ่มหรือลดคนจะเป็นไปตามกรอบอัตรากําลัง3 ปี โดย   

นักทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่ดูว่าเร่ืองไหนสามารถทําได้หรือไม่ได้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบที่กําหนดไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 

40 ของงบประมาณท้ังหมด ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ี

ของเทศบาลฟ้าฮ่าม สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ได้กล่าวไว้ว่าการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปี โดยภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 2. การอบรมและพัฒนา 

 จากการศึกษาพบว่าเทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม จัดให้มีการอบรมท้ังการอบรมภายนอก คือจากสถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  

มีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อท่ีจะให้เกิดการทํางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติของผู้ท่ีเข้าร่วมการ

อบรม คือ ต้องตรงตามตําแหน่งของตนเอง นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรไปศึกษาดูงานในต่างเทศบาล

ทุกป ีเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กร และมีการประชุมพนักงานทุกเดือน ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

บุคลากรเทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไข     

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลได้กําหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงาน โดยวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง และบุคลากรของเทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม คือ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของเทศบาลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทาง      

การดําเนินงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยเทศบาลจัดส่ง

พนักงานเข้ารับการอบรม 
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 3. ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 

 จากการศึกษาพบว่าข้าราชการในส่วนเงินเดือนจะเป็นไปตามระบบของราชการ การข้ึนเงินเดือนเป็นไปตาม    

การประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดเพิ่มจากอัตราเงินเดือน ณ ตําแหน่งปัจจุบัน การจ่ายโบนัส ดูจากงบประมาณทําการ

ประเมิน  2  คร้ังใน 1 ปี คือ เดือนเมษายน และตุลาคม ส่วนด้านผลประโยชน์ของข้าราชการจะมีสํานักงานประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) และสวัสดิการอื่นเป็นไปตามระเบียบราชการกําหนด ส่วนพนักงานจ้าง มีนโยบายการให้รางวัลลูกจ้าง

ดีเด่นประจําปี  จัดงานเล้ียงภายในองค์กร มีการจูงใจ คือ เพิ่มเงินเดือนให้ลูกจ้าง เป็นไปตามผลงานโดยยึดตามระเบียบ

ข้าราชการลูกจ้าง ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ข้อ 8 ให้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคาม ถึง 31 มีนาคม ของปี

ถัดไป คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน และด้านผลประโยชน์ของข้าราชการยังสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 การตรวจ

สุขภาพประจําปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค มิใช่การรักษาพยาบาล ซ่ึงตามกฎหมายเดิมได้กําหนดยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ

ให้เฉพาะผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและผู้รับเบ้ียหวัด บํานาญ) สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีได้ปีละ 1 

ครั้ง ตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล

ฟ้าฮ่าม ด้านมาตรการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ ข้อ 1 มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็น

ประจําทุกปีโดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล  

4. ความปลอดภัยและสุขภาพ 

 จากการศึกษาพบว่าในด้านนโยบายสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพ ปีละ 1 คร้ัง โดยของข้าราชการจะได้รับสิทธิ

เบิกจ่ายตรงโดยสํานักงานประกันสุขภาพ ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 18 ซ่ึงตาม

กฎหมายเดิมได้กําหนดยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้เฉพาะผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และผู้รับเบ้ียหวัด บํานาญ) 

สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยมีสิทธิเบิกปีละ 

1 ครัง้ ตามปีงบประมาณ 

 5. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาพบว่าเทศบาลฟ้าฮ่ามในด้านแรงงานสัมพันธ์ มีการทักทายระหว่างกันขณะเข้าแถวในตอนเช้า  

และมีการจัดงานกีฬาภายในองค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานแต่ละกอง ท้ังยังมีนโยบาย

การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กันในวันสําคัญ มีการจัดกิจกรรม 5ส. โดยการทํางานร่วมกันช่วยเหลือกันน้ีทําให้เกิด

ความสนิทสนมกันภายในองค์กร ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฟ้าฮ่าม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ในส่วนที่ 3 หลักสูตรการพัฒนา ข้อ 3.11 ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และสอดคล้องตาม

แผนงาน/โครงการส่งเสริมให้มีการดําเนินกิจกรรม 5ส. 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
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 - หน้าที่การจัดหาบุคคลเข้าทํางานในส่วนของการวางแผนกําลังคน  พนักงานทุกคนรับรู้นโยบายดังกล่าวครบท้ัง 

3 ระดับ หากแต่การรับรู้ด้านการปฏิบัติยังไม่ชัดเจน เช่นการปรับเพิ่มหรือลดคนจะเป็นไปตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดังน้ัน

ควรสร้างการรับรู้ในส่วนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเพ่ือทําให้การดําเนินงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

 - ด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์พนักงานรับรู้

ข้อมูลด้านนโยบายและการปฏิบัติไม่ครบท้ัง 3 ระดับ 1) ในระดับองค์กรหรือผู้บริหารให้ความสําคัญการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ท้ังนโยบายและปฏิบัติ ท้ัง 5 ด้าน เพียงแต่ยังไม่ชัดเจนในส่วนของนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์  2) ในระดับปัจเจก

บุคคลหรือผู้ทําหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ความสําคัญท้ังด้านนโยบายและปฏิบัติในทุกหน้าท่ีของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 3) ในระดับพนักงานรับรู้ข้อมูลท้ังด้านนโยบายและปฏิบัติในหน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้าน    

การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนาบุคลากร และผลตอบแทนและผลประโยชน์ แต่ไม่ได้รับรู้นโยบายและการปฏิบัติ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์   ดังน้ัน เพื่อให้

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงควรให้การสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบายและการปฏิบัติด้าน

ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์เพิ่มข้ึน    
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