
การบริหารงานบุคคล ของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก* 

     นายประชา  พินิจกุล** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา (1)เพื่อศึกษาถึงวิธีการและแนวทางการบริหารงานบุคคลของฝา่ยโยธา 
ส านักงานเขตบางรัก (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก (3) 
เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนาการบริหารงานบุคคลของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ในส่วนของากรวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจยัพบว่าจากการสมัภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ (1) 
วิธีการแนวทางการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรักมีดังนี้ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรักมีแนวทาง
ในการด าเนินงานท่ีโดยใช้หลักคณุธรรม วัดผลการปฏิบตัิงานโดยยึดหลักความสามารถ มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน มีการ
วางแผนงานท่ีชัดเจน ก าหนดคณุสมบัติแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนใช้หลักความเข้าใจในการบริหารงาน กล่าวคือ 
เนื่องจากทุกคนมคีวามแตกต่างกนัทัง้กายและจติใจ จึงจ าเปน็ต้องเข้าใจเขา ไม่ว่าจะเปน็จดุเด่น จดุด้อย ความรูค้วามสามารถ 
อุดมการณ์ ความคดิ พื้นฐานครอบครัว การเข้าใจความแตกตา่งของคนท ามีการท างานในลักษณะแบบบูรณาการโดยมี
การท างานเป็นทีม มีวางแผนงานและมีการวิเคราะห์แผนงานนั้นๆ ก่อนปฏิบัติงานเสมอมีการแบ่งหน้าท่ีและภารกิจแตล่ะ
กลุ่มงานอย่างชัดเจนมีการฝึกอบรมให้บุคคลแต่ละคน มีแผนการฝึกอบรมประจ าปีโดยก าหนดไว้ว่า บคุลากรจะต้องเข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสตูรสายงานอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร (2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของ 
ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรักประกอบด้วย (2.1) ด้านการจัดหาทรพัยากรมนุษย์ ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากมีการ
โอนย้ายกลับภูมลิ าเนาเป็นผลให้บคุลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินการปฏิบัตริาชการ (2.2) ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขาดตดิตามการประเมินผลที่สม่ าเสมอ ผู้บริหารมีข้อบกพร่อง ในด้านการจัดสรรงบประมาณ (2.3) ด้านการธ ารง
รักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษยบ์ุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรนอ้ย โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปญัหา การขาดแคลน
บุคลากร การปฏิบตัิงานไมต่่อเนื่อง (3) แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรบัปรุงและพัฒนาการบริหารงานบคุคลของฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขตบางรัก (3.1) ด้านความรู้ความสามารถในงาน หน่วยงานควรมีจัดอบรม สัมมนาในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(3.2) ด้านการท างานเป็นทีม ผู้บังคับบัญชา ควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท างานร่วมกัน มีการระดมความคิด 
และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกฝ่าย (3.3) ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการท างาน ควรมีการประเมินผลการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการติดตามงานอย่างเป็นระเบียบ (3.4) ด้านการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม ควรมีการสรา้ง
จิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมองว่าบุคลากรคือส่วนหนึ่งขององค์การ  

 
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตบางรัก 
 
บทน า  

 ส านักงานเขตบางรัก (2561) ระบุไว้ว่า ส านักงานเขตบางรัก มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การ
จัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ 

 
 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การบริหารงานบุคคลของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก   
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ การส่งเสริม ฝึก พัฒนา บ ารุง รักษา ศิลปะ 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม การจัดพิพิธภัณฑ์  ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การจัดการที่
อยู่อาศัย บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อน ส่งเสริมด้านกีฬา ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรักษา
ความสะอาด แความเป็นระเบียบเรียบร้อย สาธารณสุข อนามัยครอบครัว การควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือ
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยโครงสร้าง
ส านักงานเขตบางรัก แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย  
 1.  ฝ่ายปกครอง 
 2.  ฝ่ายทะเบียน 
 3.  ฝ่ายโยธา 
 4.  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
 5.  ฝ่ายรายได ้
 6.  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
 7.  ฝ่ายการศึกษา 
 8.  ฝ่ายคลัง 
 9.  ฝ่ายเทศกิจ 
 10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 

             ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า 
ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระท าการ
ต่างๆ ในท่ีสาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของ
ส านักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเช่ือมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองในการวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับ
มอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพื้นที่
ที่จะจัดรูปท่ีดินกรณีที่เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้าย
จราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การ
ติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อขอ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตาม
สัญญาหรืออ านาจหน้าท่ีที่รับผิดชอบด้วย และหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานรักษาที่สาธารณะ 
          1.  ตรวจสอบระวังช้ีแนวเขตที่สาธารณะ ถนน ซอย คู คลอง ล าราง และที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อมิให้มีการ
รุกล้ า 
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          2.  ตรวจสอบ และก าหนดแนวเขตที่สาธารณะให้แก่ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีส่วนติดต่อกับที่สาธารณะ 
หรือมีแนวถนนโครงการของหน่วยงานอื่นๆ ร่วมระวังแนวเขตที่สาธารณะหรือที่ดินของกรุงเทพมหานคร กับส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานครในกรณีที่มีการรังวัดที่ดิน และที่ดินนั้นมีส่วนติดต่อกับท่ีสาธารณะ 
          3.  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลที่สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
          4.  ด าเนินการกับผู้ละเมิดหรือท าความเสียหายแก่ที่สาธารณะ เช่น การลักลอบชุดถนน ทางเท้า และท าการ
ก่อสร้างอาคารรุกล้ าที่สาธารณะ 
          5.  จัดท าหลักฐานการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์ 
          6.  จัดท าทะเบียนท่ีสาธารณะ เก็บ ระวางแผนท่ี รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีสาธารณะประโยชน์ 
          7.  ตรวจสอบพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า และท าทางเชื่อมในท่ีสาธารณะ 
          8.  การขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ า กรณีต้องมีการเชื่อมระบายน้ าของอาคารกับท่อระบายน้ าสาธารณะ 
          9.  การขออนุญาตวางท่อระบายน้ าในที่สาธารณะ 
          10. การขออนุญาตท าการต่างๆในท่ีสาธารณะ เช่น การกั้นรั้วช่ัวคราว กองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่างๆ การตั้งโต๊ะ 
ตั้งเต็นท์ช่ัวคราว 
 
งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ 
          1.  ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และวางแผนในการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
          2.  การบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย ท่าระบายน้ า และสิ่งสาธารณูปโภค 
          3.  การตรวจสอบแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ถนน ทางเท้าที่ช ารุดเสียหาย 
          4.  ด าเนินการจ้างเหมา ควบคุมการด าเนินการปรับปรุงต่างๆ 
          5.  การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย ท่ีเป็นทางสาธารณะ 
งานระบายน ้า 
          1.  การบ ารุงรักษาคู คลอง และท่อระบายน้ าสาธารณะ 
          2.  การล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า แก้ไขและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ าสาธารณะ 
          3.  การเก็บวัชพืชในคู คลอง 
          4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   

Ernest Dale (อ้างถึงใน พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์, 2556, หน้า 2) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นการจัดการโดย
มนุษย์ เป็นการตัดสินใจและเป็นขบวนการของการรวบรวมและแจกแจงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว ้

Kast และ Rosenzweig (อ้างถึงใน พงศ์สัณห์ ศรสีมทรัพย,์ 2556, หน้า 2) กล่าวไว้ว่า การบรหิารเปน็การ
ร่วมมือและประสานงานกันระหวา่งมนุษย์และทรัพยากรทางวัตถุอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น การบริหาร
เป็นความพยายามในการด าเนินงาน หรือเป็นขบวนการใดๆ ของบุคคลตั้งแต่  
2 คนขึ้นไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้ โดยค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรทีม่ีประสิทธิภาพ เป็นการด าเนินงานหรือเป็น
ขบวนการที่เกิดขึ้นในองค์การ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และท าให้เกิดความพึงพอใจร่วมกัน ขบวนการทั้งหลายข้างต้นต้องด าเนินการในองค์การและความสามารถที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เรียกได้ว่า เป็นประสิทธิผลในการบริหารงาน 
 พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ (2556, หน้า 4) ได้อธิบายว่า ในยุคโลกไร้พรมแดนและในสังคมเปิด มนุษย์ ถือเป็น
เงื่อนไขที่ส าคัญของการเกิดองค์การและการบริหาร ท่ีท าให้เกิดระบบการแบ่งหน้าท่ีกันท างาน โดยยึดหลักความสามารถ



4 
 

และความถนัด (Division of Work and Specialization) ความรู้ในเรื่องการแบ่งหน้าที่กันท างานจัดเป็นเทคโนโลยีของ
สังคมอย่างหน่ึง ส่วนความสามารถและความถนัดของมนุษย์ เป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกฝนและพัฒนาตามระดับสติปัญญา และ
ระบบการศึกษาของสังคม ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถจัดหาและพัฒนาได้หลายๆ แนวทาง ดังนั้น “การ
บริหารงานบุคคล” จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ และการสืบต่อช่วงการท างานขององค์การในระยะ
ยาว 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก จึงมีความ
ประสงค์ที่จะศึกษาถึงแนวทาง วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล เพื่อจะหาข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของฝ่ายโยธา ส านักงานเขต  บางรัก 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
   
 ในการวิจัยครั้งนี้ ม ี2 วิธีการวิจัย ดังนี ้

1.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)   
 2.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการวารสาร สิง่พิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

  
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง        

 1. ประชากร (Population) ได้แก ่บุคลากร เจา้หน้าท่ีของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน พจิารณาจากคณุสมบตัิ ดังนี้     
  1) เป็นหัวหน้าฝ่ายโยธา จ านวน 1 คน 

2) เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบตังิานของฝ่ายโยธา จ านวน 3 คน 
3) เป็นเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา จ านวน 11 คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนามได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured 

interview guide) คือแบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถามและการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพื่อ
ใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูส าคญัเป็นรายบุคคล 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล        

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ  
วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
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 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 
อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารทีส่่วนราชการจดัท าขึ้นเพือ่ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีเก็บรวบรวมจาการสมัภาษณ์ผู้วิจยัไดต้ิดต่อกับผู้ให้ข้อมลูส าคญัเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวันเวลา

สัมภาษณ์เป็นการล่วงหน้าพร้อมทัง้อธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างเข้าคร่าวๆและก่อนการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนจะน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณไ์ปใช้ในการวิเคราะหเ์ชิงวิชาการ
เท่านั้นรวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมลูส าคญัในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้งและในระหว่างการ
สัมภาษณผ์ู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์เท่านัน้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู         

 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้

1. ผู้วิจัยจะน าขอ้มลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง

ของผู้ให้สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยการบริหารงาน
บุคคลของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก สภาพปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
          
 ผลการวิจัยเอกสาร และการวจิัยสนามพบว่า      
 การบริหารงานบุคคลของฝา่ยโยธา ส านักงานเขตบางรักนั้น มีแนวทางในการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และมีวิธีการปฏิบัตติาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 โดยมีใจความดังนี้ 

พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 ได้ประกาศใช้เมื่อ
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2535 ได้บัญญัติเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีความข้องเกี่ยวกับงานของฝ่ายโยธา ไว้ดังนี้
 มาตรา 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารทีอ่ยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าท่ีดูแลรักษาความ
สะอาดทางเท้าที่อยูต่ิดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร       
 ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดท่ีขายอาหารหรือสินคา้ประจ าทุกวันหรือเฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมี
หน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าท่ีอยู่ติดกับตลาดและใหผู้้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมหีน้าท่ีรักษาความ
สะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง         



6 
 

 ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจ้าของตลาด
หรือผู้ครอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาดจะมอบหมายให้คนหน่ึงคนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีหนา้ที่ดแูลรักษาความ
สะอาดแทนตนก็ได้ และใหผู้้ไดร้ับมอบหมายมหีน้าท่ีและความรบัผดิแทนผู้มอบหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรานี้และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวผู้รบัมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือบรเิวณของอาคารเจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาดเป็นผู้รับผิดในการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรานี ้      

มาตรา 7 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอ านาจแจ้งผู้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
มิให้กระท าการหรือให้แก้ไขการกระท าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกห้ามไม่ปฏิบัติตาม ให้
รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 51 เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระท าความผดิตามมาตรานี้  
 มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินผู้ใด 

(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บรเิวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผูค้รอบครองและ
ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหีย่วแหง้หรือมีสภาพรกรุงรังหรือปล่อยปละละเลยให้มสีิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในกระถางต้นไม้
หรือท่ีบริเวณภายนอกของอาคาร         
 (2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ข้ึนเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมสีภาพรก
รุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในบริเวณที่ดินของตนถ้าการปล่อยปละละเลยตาม   
 (3) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจ้ากท่ีสาธารณะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีความผดิตาม
พระราชบัญญัตินี ้        

มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิไดจ้ัดไว้เพื่อการนั้น หรือ
ในบริเวณทางน้ าท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว ้      

 มาตรา 10 การโฆษณาด้วยการปดิ ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย         

การขออนุญาต การอนุญาต การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดเจนว่ากรณีใดพึงอนุญาตได้
หรืออนุญาตไมไ่ด้ และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย    

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกก่ารกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้ หรอืเป็นการโฆษณาด้วยการปดิแผ่นประกาศ ณ สถานท่ีซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อ
การนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานติิบัญญัติแหง่รัฐ สมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปดิประกาศของเจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
ต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบช่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ช่ืออาคาร เลขท่ีอาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไป
และออกจากอาคารนั้น         

มาตรา 11 การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิไดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ได้รับอนญุาตแต่มิได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพน้ันภายในเวลาที่ก าหนด 

 ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพท่ีมผีลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดี
ของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด รือ้ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพน้ันได้เอง
โดยคดิค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง       
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มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท าให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ 
หรือรูปรอยใด ๆ ที่ก าแพงที่ติดกับถนน บนถนนท่ีต้นไม้หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในท่ี
สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
กระท าได ้        

มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มลูฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจดัให้รถ
นั้นอยู่ในสภาพท่ีป้องกันมิให้มูลสตัว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น 
รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน       

 ถ้ามีกรณดีังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกดิขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือต ารวจที่ปฏิบัตหิน้าท่ี
ควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผูข้ับข่ีน ารถไปท่ีสถานตี ารวจ ท่ีท าการขนส่ง หรือส านักงานขององค์การปกครองท้องถิ่น
และยดึรถน้ันไว้จนกว่าเจ้าของหรอืผู้ครอบครองรถจะช าระค่าปรับ     

 มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ า หรือกองไว้ หรือ
กระท าด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดงักล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ า     

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งจดัการขนยา้ยวตัถุ
ดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดและถ้าการ
กระท าผดิดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าหรือท าให้ท่อระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขิน ให้มีอ านาจสัง่ให้ผู้กระท าการ
ตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่าวคืนสูส่ภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขดัค าสัง่เจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ต่อไป          

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกลู มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณ
ที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ   

 มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม ้ตัด เด็ด หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผลหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในท่ีสาธารณะหรือ
สถานสาธารณะความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจา้หน้าท่ี หรือผู้ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น     

 มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรอืจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือ
รัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนญุาตใหผู้้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไมไ้ว้ และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว ้  

 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มลูฝอย น้ าโสโครกหรอืสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางน้ า 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกเ่จ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ใน
ท้องที่ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิน่ยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะส าหรับท้ิงสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย  

 มาตรา 35 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่งอื่นใด ท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกจิได้จัดท าไว้เพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไมไ่ด้ 
 มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแตไ่ด้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกจิหรือ
ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าไดห้รือเป็นการวางไว้เพียงช่ัวคราว      

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมไิดม้ีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนญุาตแต่มไิด้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้น
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ละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผดิฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินีต้่อไป      

มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคารในลักษณะทีส่กปรกรกรุงรังหรือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมสีภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ     

 ถ้ามีกรณดีังกล่าวเกดิขึ้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือจัดท าให้เป็นท่ี
เรียบร้อย ถ้าผู้ตดิตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

 มาตรา 41 เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้างไมต่่ ากว่าแปด
เมตร และทีผู่้สญัจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จากถนนน้ัน ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้สกปรกรก
รุงรัง  

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคารพ.ศ. 2561ระบุว่าโดยที่เป็นการ
สมควรปรับปรุงระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พ.ศ. 2525 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงก าหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรยีกว่า “ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2561”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุมการก่อสร้าง

อาคาร พ.ศ. 2525 
บรรดาข้อบังคับระเบยีบหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนีห้รือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ 4 เมื่อส านักงานเขตออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อด.) ตาม

มาตรา 21 ใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ยผ. 4) ตามมาตรา 39 ตรีหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร (แบบ อ. 5) ตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ส่งส าเนาใบอนุญาตหรือส าเนาใบรับแจ้งให้
ส านักการโยธาไม่เกินทุกวันท่ี 5 ของเดือน 

เมื่อส านักการโยธาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรอืรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) ตามมาตรา 
21 ใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ยผ. 4) ตามมาตรา 35 ตรีหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (แบบอ. 5) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ส่งส าเนาใบอนุญาตหรือส าเนาใบรับแจ้งให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีไม่เกินทุกวันท่ี 5 ของเดือนเพื่อใช้ในการตรวจสอบการก่อสรา้งอาคาร 

ให้ส านักการโยธาเป็นผู้ด าเนินการสรุปรายงานการอนุญาตหรือรับแจ้งดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทราบทุกวันท่ี 15 ของเดือน 

ข้อ 5 เมื่อมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรือ้ถอนอาคารหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารแล้วส านักการโยธาและส านักงานเขตตอ้งด าเนินการตรวจอาคารโดยจัดนายตรวจด าเนินการ
ตรวจสอบอาคารและรายงานจ านวนสามครั้งโดยครั้งแรกให้ตรวจสอบเมื่อเริ่มท าการก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
ครั้งท่ีสองให้ตรวจสอบเมื่อท าการก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนโครงสร้างของอาคารและครั้งทีส่ามใหต้รวจสอบเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อ 6 เมื่อผู้ได้รบัใบอนุญาตหรือผูไ้ด้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างหรือตดัแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ไม่
เป็นอาคารขนาดใหญ่ได้ท าการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสรจ็และได้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหากเจ้าหน้าทีเ่ห็นว่าการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ไดร้ับอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ให้เจ้าหนา้ที่น าเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือผู้แจ้งให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ข้อ 7 เมื่อนายช่างนายตรวจตรวจพบว่ามีการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยมิได้
รับอนุญาตให้ท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยเร็วเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่ง
ให้เจ้าของอาคารผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการระงับการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
แล้วแต่กรณีและให้ถือปฏิบัตติามแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการ        
 ข้อ 8 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี ้

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างสามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆเรียงล าดับ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้ 3 ประเด็นดังนี้ 

1. วิธีการแนวทางการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรักมีดังนี ้   
  1.1 ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรกัมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีเปน็ไปตามพระราชบัญญตัิรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535และมีวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการตรวจและควบคมุอาคารพ. ศ. 2561แผนการบริหารงานบุคคลตามกรุงเทพมหานครก าหนด
มีการบรหิารโดยใช้หลักคณุธรรม วัดผลการปฏิบตัิงานโดยยึดหลักความสามารถ มีเกณฑ์มาตรฐานเดยีวกัน มีการ
วางแผนงานท่ีชัดเจน ก าหนดคณุสมบัติแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน       

1.2 ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรกั ใช้หลักความเข้าใจในการบรหิารงาน กล่าวคือ เนื่องจากทุกคนมี
ความแตกต่างกันทั้งกายและจิตใจ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจเขา ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่น จดุด้อย ความรู้ความสามารถ อุดมการณ์ 
ความคิด พื้นฐานครอบครัว การเข้าใจความแตกต่างของคนท าให้สามารถเลือกมอบหมายงานให้ถูกตอ้ง เหมาะสม คนท่ี
ได้มโีอกาสท างานในสิ่งท่ีถนัดและรัก ย่อมท างานอย่างมีความสุขและไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ   
  1.3 ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรกั มีการก าหนดเป้าหมายและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี มีการ
ท างานในลักษณะแบบบรูณาการโดยมีการท างานเป็นทีม มีวางแผนงานและมีการวิเคราะห์แผนงานนั้นๆ ก่อนปฏิบัติงาน
เสมอมีการแบ่งหน้าที่และภารกิจแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน       
  1.4 ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรกั ได้มีการฝึกอบรมให้บุคคลแตล่ะคน มีแผนการฝึกอบรมประจ าปี
อยู่แล้ว โดยก าหนดไว้ว่า บุคลากรจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสายงานอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร ซึ่งฝ่าย
โยธา ส านักงานเขตบางรักได้ด าเนนิการจัดการเปิดการฝึกอบรมเองหรือให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูจ้ัดฝึกอบรม อีกท้ังได้เปดิ
โอกาสให้บุคลากรได้มสีิทธิและส่งบุคลากรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาในต าแหน่งหรือสายงานที่ด ารงอยู่  

2.ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก   
           2.1 ปัญหาและอุปสรรค ด้านการจดัหาทรัพยากรมนุษย์ บคุลากรที่มหีน้าท่ีความรบัผิดชอบในฝ่าย
โยธา ส านักงานเขตบางรักขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากมีการโอนยา้ยกลับภมูิล าเนาเป็นผลให้บุคลากรไมเ่พียงพอต่อการ
ด าเนินการปฏิบัตริาชการ เกิดความล่าช้าและความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานถึงแม้จะมีการวางแผน ประสานงานแล้วก็
ตาม แต่ก็เกดิข้อผิดพลาดได้ ในกรณีที่การเตรียมความพร้อมไม่ทันตอ่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็   
           2.2 ปัญหาและอุปสรรค ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์     
  -ผู้บริหารมีการสนับสนุน ในด้านการพัฒนาบุคลากรน้อยกว่าในด้านอื่นๆ ถึงแม้จะมีการจัดอบรมให้
ความรู้ มีการสอนงานภายในองค์การ แต่ขาดติดตามการประเมินผลที่สม่ าเสมอ ท่ีท าให้การส่งเสริมดา้นการพัฒนา
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บุคลากรเกิดความไมต่่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบตัิงาน      
  - ผู้บริหารมีข้อบกพร่อง ในด้านการจัดสรรงบประมาณ ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
บุคลากร ท าให้การจัดสวัสดิการแก่บุคลากร ไม่เพียงพอ        

          2.3 ปัญหาและอุปสรรค ด้านการธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย ์บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรน้อย โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา การขาดแคลนบุคลากร การปฏิบตัิงานไมต่่อเนื่อง คือ มีการโอน ย้ายบ่อย 
การรักษาบุคลากรนับว่าเป็นเรื่องส าคัญของผู้บริหารการที่ผู้บริหารไม่สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า เท่าที่ควรแก่บุคลากร
ในการโอน ย้าย ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงัคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามีลกัษณะห่างเหิน
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานไม่เอื้อต่อการจูงใจ ให้เกิดความอยากปฏิบตัิงานและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน 

3.แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก 
      3.1 ด้านความรู้ความสามารถในงาน หน่วยงานควรมีจัดอบรม สัมมนาในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ควรเปิดกว้าง ทางความคิดเห็น โดยสงเสริมใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ ไมม่ีการจ ากดัสถานะของบุคลากรว่า
เป็นข้าราชการหรือพนักงาน และควรมีการจัดหลักสตูรให้ตรงกับการปฏิบัติงานแต่ละส่วนให้ชัดเจน และพัฒนาหลักสูตร
การอบรมให้มคีวามทันสมัยรวมถงึควรไดร้ับการฝึกอบรมเรียนรู้  เรือ่งระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงาน
บุคคลของส่วนกลาง และน าความรู้ที่ได้นั้นมาเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรในองค์การได้ทราบ   
      3.2 ด้านการท างานเป็นทีม ผูบ้ังคับบัญชา ควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท างานร่วมกัน มกีาร
ระดมความคดิ และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกฝ่าย และควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็นทีม โดยการให้
การชมเชย หรือให้รางวัลมีความเอาใจใส่ในงานท่ีได้มอบหมาย และมีการตดิตามงานอยา่งเป็นระเบียบ  
      3.3 ด้านความรับผดิชอบในหน้าท่ีการท างาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ควรมีการวาง
แผนการท างาน มีการประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการตดิตามงานอย่างเป็นระเบียบ และให้การสนับสนุนกับ
บุคลากรที่ต้องการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะความช านาญในการท างานเพิ่มเติม มีการน าบทลงโทษมาใช้อย่างเหมาะสม กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีขาดความรับผิดชอบในการท างาน มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานกับเจ้าหน้าท่ี โดยการให้การชมเชย หรือ
การให้ผลตอบแทน    

     3.4 ด้านการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม ควรมีการสร้างจติส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และการจัดการ
รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีเห็นความส าคญัในการตระหนัก ถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์การที่มีผลต่อบุคลากรเองโดยมองว่า
บุคลากรคือส่วนหน่ึงขององค์การ 

  
อภิปรายผลการวิจัย 
 
การบริหารงานบุคคลของฝา่ยโยธา ส านักงานเขตบางรัก มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้
วิธีการแนวทางการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก มีแนวทางในการด าเนินงานท่ี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และมีวิธีการ
ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคมุอาคารพ. ศ. 2561แผนการบริหารงาน
บุคคลตามกรุงเทพมหานครก าหนดมีการบริหารโดยใช้หลักคุณธรรม วัดผลการปฏิบตัิงานโดยยึดหลักความสามารถ มี
เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน ก าหนดคณุสมบัติแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤติยา จินตเศรณี (2557) ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสายสนบัสนุนวิชาการเพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจัยสรุปวา่ มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนด
หลักเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคล จัดระบบการด าเนินการใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกัน สร้างความรูค้วามเข้าใจในการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Gulick (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณ,ี 2561, หน้า 25 - 26) 
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ได้ใช้ POSDCORB คือการวางแผน (Planning) ผู้บริหารต้องตดัสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไร ก าหนดเป้าหมายทั้งระยะ
สั้นระยะยาวขององค์การ และการวางแนวทาง ในการกระท าดังกล่าวนี้ผู้บริหารต้องพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงและการบรหิารบุคคล (Staffing) เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาบุคคลที่เหมาะสมในการปฏบิัติงาน เมื่อผู้บริหารได้ก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมใน
หน้าท่ีการจัดองค์การแล้ว หน้าท่ีการจัดองค์การและการบริหารงานบุคคลเป็นงานท่ีต้องปฏิบตัิอยู่เรื่อย ๆ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งและบุคคล ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก ใช้หลักความเข้าใจในการบริหารงาน กล่าวคือ เนื่องจาก
ทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งกายและจิตใจ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจเขา ไม่ว่าจะเป็นจดุเด่น จุดด้อย ความรูค้วามสามารถ 
อุดมการณ์ ความคดิ พื้นฐานครอบครัว การเข้าใจความแตกตา่งของคนท าให้สามารถเลือกมอบหมายงานให้ถูกต้อง 
เหมาะสม คนท่ีได้มโีอกาสท างานในสิ่งท่ีถนัดและรัก ย่อมท างานอย่างมีความสุขและได้ผลงานท่ีมีประสทิธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย มชีาติ (2559, หน้า 24) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) เป็นสิ่งผลักดันจากภายใน
ตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ 
สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร  เช่น คนงานท่ีเห็นคุณค่าของงาน มองว่าองค์การคือ
สถานท่ีให้ชีวิตแก่เขาและครอบครวั เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ กระท าการต่าง ๆ ให้องค์การเจริญก้าวหน้า และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Taylor (อ้างถึงในชลิดา ศรมณ,ี 2561, หน้า 7-9) การศึกษาพฤติกรรมองคก์ารมีความส าคญั
ต่อผู้บริหาร ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การศึกษาพฤติกรรมองค์การจะ
ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพฤติกรรมและความรู้สึกของตนเอง เช่น มีความเข้าใจในความรูส้ึก ความต้องการและแรงจูงใจของ
ตนเอง ท าให้ทราบธรรมชาติ จุดออ่นและจุดแข็งของพฤติกรรมของตนเองตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหต ุท าให้สามารถ
ท านายและควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์     
 ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก มกีารก าหนดเป้าหมายและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ มีการท างานในลักษณะ
แบบบูรณาการโดยมีการท างานเปน็ทีม มีวางแผนงานและมีการวิเคราะห์แผนงานนั้นๆ ก่อนปฏิบัติงานเสมอมีการแบ่ง
หน้าท่ีและภารกิจแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เปรียบเสมือน
เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจบุันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏบิัติงาน มีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ และการคาดคะเนอย่าง
ใช้ดุลพินิจ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก ไดม้ีการฝึกอบรมให้บคุคลแต่ละคน มีแผนการฝึกอบรมประจ าปีอยู่แล้ว โดย
ก าหนดไว้ว่า บุคลากรจะต้องเข้ารบัการฝึกอบรมในหลักสูตรสายงานอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร ซึ่งฝ่ายโยธา ส านักงาน
เขตบางรักได้ด าเนินการจดัการเปดิการฝึกอบรมเองหรือให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดฝึกอบรม อีกท้ังได้เปดิโอกาสให้บุคลากร
ได้มสีิทธิและส่งบุคลากรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาในต าแหน่งหรือสายงานท่ีด ารงอยู่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Taylor (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณ,ี 2561, หน้า 7-9) การท างานจะให้มีประสิทธิภาพสูงสดุนั้น มีอยู่วิธีเดียวท่ีดีทีสุ่ด 
(One best way) และถือว่าองค์การที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคญั 3 อย่างคือ 1. การเลือก
คนงานท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 2. การฝึกอบรมให้คนงานท างานอย่างถูกวิธี (Training) 3. การหาสิ่งจูงใจให้
เขาเกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา จิตนุพงศ์ (2561, หน้า 2 – 4) ท าให้
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์นับเป็นบทบาทหน่ึงของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ท างานในองค์การ ท้ังคนท่ีรับเข้ามาท างานใหมแ่ละคนท่ีท างานอยู่
เดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้ท างานได้ ท างานเป็น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ท างานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ในการบรหิารองค์การ 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรักมีประเด็นที่น ามาอภิปราย
ดังนี้        
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1. ปัญหาและอุปสรรค ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์     
บุคลากรที่มหีน้าท่ีความรับผดิชอบในฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรกัขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากมีการโอนย้าย

กลับภูมลิ าเนาเป็นผลให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินการปฏิบตัิราชการ เกดิความล่าช้าและความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานถึงแม้จะมีการวางแผน ประสานงานแล้วก็ตาม แต่ก็เกิดขอ้ผิดพลาดได้ ในกรณีที่การเตรียมความพร้อมไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล สิงหศิริ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้ การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นสตรีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัสรุปว่า งบลงทุนท่ีไดร้ับจากรัฐบาลล่าช้าเป็นอุปสรรคในการบริหารงานให้ทันต่อความ
ต้องการของประชาชน จากนโยบายการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาเรื่องบุคลากรมี
จ านวนน้อยการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมอื่นๆอาจล่าช้าและสอดคล้องกับแนวคิดของ พะยอม วงศ์สาร
ศรี (2542, หน้า 193) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หมายถึงความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์การ ไปเป็น
กลยุทธ์ที่น าไปสู่การบริหารเชิงรุกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เพื่อแก้ปญัหาและสนับสนุนบุคลากรใหม้ี
ความรู้ ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานท่ีท้าทายตลอดจนให้ความส าคญัต่อการจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงานของ
องค์การ และสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  

2. ปัญหาและอุปสรรค ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
- ผู้บริหารมีการสนับสนุน ในด้านการพัฒนาบุคลากรน้อยกว่าในด้านอ่ืนๆ ถึงแม้จะมีการจัดอบรมใหค้วามรู้ มี

การสอนงานภายในองค์การ แต่ขาดติดตามการประเมินผลทีส่ม่ าเสมอ ที่ท าให้การส่งเสริมดา้นการพฒันาบุคลากรเกิด
ความไมต่่อเนื่องท าให้เกิดปญัหาในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนวคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 193) ด้าน
เทคนิคการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นความรอบรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ สามารถบริหาร
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีเทคนิคท่ีสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจา้งงาน การ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ตามแนวคิดใหม่       
 - ผู้บริหารมีข้อบกพร่อง ในด้านการจัดสรรงบประมาณ ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบคุลากร 
ท าให้การจัดสวัสดิการแก่บุคลากร ไม่เพียงพอสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุเทพสุเทวเมธี (2557) ได้ศึกษา การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยสรุปว่า ไม่สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร จดัสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรไม่ตอ่เนื่อง จัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจดัสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับค่าครองชีพสอดคล้องกับแนวคิดของ Gulick 
(อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณ,ี 2561, หน้า 25 - 26) ได้ใช้ POSDCORB คือการงบประมาณ (Budgeting) เป็นแผนงานชนิด
หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินจ านวนหนึ่ง เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากงบประมาณจะเป็นแผนงาน
ชนิดหนึ่งแล้ว งบประมาณยังเป็นแนวทางของการควบคุมด้วย 

3. ปัญหาและอุปสรรค ด้านการธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษ บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย 
โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปญัหา การขาดแคลนบุคลากร การปฏิบตัิงานไม่ต่อเนื่อง คือ มีการโอนย้ายบ่อย การรักษา
บุคลากรนับว่าเป็นเรื่องส าคัญของผู้บริหาร การที่ผูบ้ริหารไม่สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า เท่าที่ควรแก่บุคลากรในการ
โอนย้าย ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ท าให้ความสมัพันธ์ระหว่างผู้บังคับบญัชากับผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะห่างเหินรวมถึง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการจูงใจ ให้เกิดความอยากปฏิบัติงานและเตม็ใจท่ีจะปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาสเุทพ สุเทวเมธี (2557) ได้ศึกษา การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยัสรุปว่า การพิจารณาความดีความชอบเห็นแต่ความส าคญักับเครือญาติ พนักงานไมม่ี
ความผูกพันกับองค์กร มีการโอนหรือย้ายบ่อย ไม่มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงาน ไม่มี
นโยบายให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการโอนย้าย ปรับเปลี่ยนต าแหนง่และได้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุกิจ จุลละนันท์ 
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(อ้างถึงใน รวิภา ธรรมโชต,ิ 2557 หน้า 149) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการวางนโยบาย 
ระเบียบ และกรรมวิธีในการด าเนนิการเกี่ยวกับตัวบคุคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ โดยให้ได้บุคคลที่เหมาะสม และ
บ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรด้านมนษุย์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไว้ ให้มีปรมิาณเพยีงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลผุลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา จิตนุพงศ์ (2561, หน้า 2–4)  ท าให้มีบุคลากรท างานท่ีเพียงพอและ
ต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดจีะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการท านายความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะ
มีในอนาคต นอกจากน้ี ยังต้องค านึงถึงตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือท่ีจะคาดการณไ์ด้ว่าองค์การมีความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด จ านวนเท่าใด เมื่อใด ท าใหส้ามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา และการสรรหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความ
จ าเป็น และมีบุคลากรที่ท างานในหน้าท่ีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค์การ 
ส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลเุป้าหมายที่ต้องการ    
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลของฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางรัก มี
ประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้    

1. ด้านความรู้ความสามารถในงาน หน่วยงานควรมีการจัดอบรม สัมมนาในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ควรเปิดกว้าง ทางความคิดเห็น โดยสงเสริมใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ ไมม่ีการจ ากดัสถานะของบุคลากรว่า
เป็นข้าราชการหรือพนักงาน และควรมีการจัดหลักสตูรให้ตรงกับการปฏิบัติงานแต่ละส่วนให้ชัดเจน และพัฒนาหลักสูตร
การอบรมให้มคีวามทันสมัยรวมถงึควรไดร้ับการฝึกอบรมเรียนรู้  เรือ่งระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงาน
บุคคลของส่วนกลาง และน าความรู้ที่ได้นั้นมาเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรในองค์การได้ทราบสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กฤติยา จินตเศรณี (2557) ได้ศึกษา การบรหิารทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยุทธ์ของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยวจิัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา ผลการวิจยัสรุปว่าข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ 1. จัดท าแนว
ปฏิบัติให้ทุกส่วนงานทราบแนวทางการบริหารงานบคุคลที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2. 
ก าหนดกิจกรรมในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลให้เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการบรหิารงานบุคคลให้เป็น
ทิศทางเดียวกัน 3. สร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้บริหารและบคุลากรในการบริหารจัดการองค์กรร่วมกันและยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านต่างๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสยั และทัศนคติ โดยอาศยักระบวนการการเรยีนรู้ที่
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และตอ่เนื่องการฝึกอบรมและพัฒนาเปน็กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
การพัฒนาบุคคลในขณะปฏบิัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

2. ด้านการท างานเป็นทีม ผู้บังคบับัญชา ควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท างานร่วมกัน มีการระดม
ความคิด และมีความไว้วางใจซึ่งกนัและกันในทุกฝ่าย และควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็นทีม โดยการให้การ
ชมเชย หรือให้รางวัลมคีวามเอาใจใส่ในงานท่ีได้มอบหมาย และมีการติดตามงานอย่างเป็นระเบยีบสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาสุเทพ สเุทวเมธี (2557) ได้ศึกษา การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยสรุปว่าผู้บริหารควรเว้นจากอคติ ควรใช้หลักสังคหวัตถุ 4 และปฏิบัตติามหลักเหฏฐิมทิศ ใช้
หลักธรรมส าหรับนักปกครองนักบริหารที่ดี หลักความถูกต้อง มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การทาการตัดสินใจและสั่ง
การด้วยความถูกต้อง รู้จักคิด พูด ท า กิจการงาน และปฏบิัติงานได้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคดิของ Sharfritz 
and ott (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 50) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 
Theory) เน้นจุดสนใจที่คน กลุ่มคน ความสัมพันธ์ ระหว่างคน กลุ่มคนและสภาพแวดล้อมขององค์การ สมมติฐานมีว่า 
องค์การมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคน (Human needs) ให้ความส าคญัเรื่องแรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม การ
ท างานเป็นทีม กระบวนการเปลีย่นแปลงรวมถึงการพัฒนาองค์การด้วย 
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3. ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการท างาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ควรมีการวาง
แผนการท างาน มีการประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการตดิตามงานอย่างเป็นระเบียบ และให้การสนับสนุนกับ
บุคลากรที่ต้องการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะความช านาญในการท างานเพิ่มเติม มีการน าบทลงโทษมาใช้อย่างเหมาะสม กับ
เจ้าหน้าท่ีที่ขาดความรับผิดชอบในการท างาน มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานกับเจ้าหน้าท่ี โดยการให้การชมเชย หรือ
การให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา จินตเศรณี (2557) ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ของสายสนับสนุนวิชาการเพือ่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา ผลการวิจัยสรุปวา่ 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 1. ควรศกึษาเรื่องการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 2. ควรศึกษาถึงสาเหตุการลาออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
เพื่อรักษาคนดีคนเก่ง 3. ควรศึกษาความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อวิเคราะหส์ภาพปัญหา และจัด
กระบวนการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างองค์กรกับบุคลากรและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึง
วิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผลตัวบุคคล อันเนื่องมาจากผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีต่างๆ อย่างปราศจากอคติ หรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏบิัติงานกับ
มาตรฐานการท างานตามที่ตกลงกนัไว้ล่วงหน้าว่าจะไดผ้ลเพียงใด      

4. ด้านการตระหนักถึงประโยชนส์่วนรวม ควรมีการสรา้งจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และการจัดการ
รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีเห็นความส าคญัในการตระหนัก ถึงประโยชน์ส่วนร่วมขององค์การที่มีผลต่อบุคลากรเองโดยมองว่า
บุคลากรคือส่วนหน่ึงขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 193) มุ่งสร้างประสิทธิภาพ
ของบุคลากร  ในเรื่องประสิทธิภาพนอกจากจะไดต้ระหนักว่าประสทิธิภาพของงานย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีของตนให้ส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดีเป็นส าคญัแล้ว ยังจะต้องมองให้ไกลออกไปว่า บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องรับรู้บทบาทและความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของตน เพื่อผลประโยชน์ขององค์การและสังคม และที่
ส าคัญแต่ละคนจะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไร จะต้องประพฤตปิฏิบัติตนอยา่งไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งแนวคิดเหลา่นี้มุ่ง
เป้าหมายที่จะได้เห็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และให้เป็นไป
ในทิศทางที่จะสนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์การให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. มีการประชุมกันอยา่งสม่ าเสมอในเรื่อง การวางแผนอัตราก าลังคนเปิดให้บุคลากรเข้ามามสี่วนร่วมเพื่อรับรู้

ถึงปัญหาในการปฏิบตัิงานและร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไข    
2. ควรมีการจดัอบรม สัมมนาในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดหลักสตูรใหต้รงกับการปฏิบตัิงานแต่

ละส่วนให้ชัดเจน และพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้มีความทันสมัยสนับสนุนกับบุคลากรที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ
ความช านาญในการท างาน 

3. ควรมีการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆใหม้ีความเขา้ใจในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นการท างานใน
ลักษณะการบูรณาการ สร้างแรงจงูใจในการท างานเป็นทีม     

4. มีการวางแผนการท างาน มีการประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการตดิตามงานอย่างเป็นระเบียบ มี
การสร้างแรงจูงใจในการท างานกับเจ้าหน้าท่ี โดยการให้การชมเชย หรือการให้ผลตอบแทนกับบุคลากรที่ท างานดีท างาน
เก่ง 

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา โดยมีการเอาใจใส่ทั้งในเรื่องการ
ปฏิบัติงานรวมถึงคณุภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานให้มีความเหมาะสมท าให้เกดิความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน ความผูกพันระหว่างผูป้ฏิบัติงานและองค์การ  
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