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ปvจจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานพัสดุขององค�การบริหารส�วนตําบล 
ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาเร่ือง ปRจจัยท่ีมีผลตYอการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล ในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาความเขSาใจการบริหารงานพัสดุ
ปRจจัยท่ีมีผลตYอการบริหารงานพัสดุ ปRญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตYอการบริหารงานพัสดุขององค?การ
บริหารสYวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรในการศึกษา จํานวน 48 
คน โดยใชSแบบสอบถาม สถิติท่ีใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล ประกอบดSวยการแจกแจงความถ่ี คYารSอยละ 
คYาเฉลี่ย และคYาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวYา  
ประชากรสYวนใหญYเป̀นเพศชายมากกวYาเพศหญิง อายุอยูYในชYวง 36 – 45 ป� สมรสแลSว วุฒิ

การศึกษาอยูYในระดับปริญญาตรี เงินเดือน/คYาตอบแทนระหวYาง 5,000 – 10,000 บาท และมี
ประสบการณ?ในการปฏิบัติงานในองค?การบริหารสYวนตําบล 4 – 6 ป� มีความรูS ความเขSาใจในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวYาดSวยพัสดุอยูYในระดับมาก สYวนปRจจัยท่ีมีอิทธิพลตYอการบริหารงานพัสดุ พบวYา 
โดยรวมอยูYในระดับมาก ( =3.61) เม่ือพิจารณาแตYละประเด็น พบวYา ประเด็นมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุบYอยคร้ัง และการใชSจYายพัสดุไมYเป̀นไปตามแผนท่ีกําหนด มีคYาเฉลี่ย
สูงสุด ( =3.74 ) และประเด็นการเบิกจYายพัสดุมีความยุYงยากลYาชSา มีคYาเฉลี่ยตํ่าสุด ( = 2.11) สําหรับ
ปRญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของผูSตอบแบบสอบถาม คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยการ
พัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล พ.ศ. 2538 แกSไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2547 น้ัน เม่ือนํามาใชSในการ
ปฏิบัติมีความยุYงยากหลายข้ันตอนขาดความคลYองตัวไมYมีความยืดหยุYน ไมYสามารถแกSไขปRญหาเรYงดYวน
ไดS ไมYสามารถป�องกันแกSไขปRญหาการสมยอมในการเสนอราคา 
 
คําสําคญั: บริหารงานพัสดุ, งบประมาณ, การกระจาย 
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Abstract 
A study factors affecting the supplies section management of Tambon Administration 

Organizations in MuangDistrict,SamutSongkhram Province aimed to examine the 
understanding in supplies section management, factors affecting the supplies section 
management, and problems and obstacles affecting the supplies section management. 
The population of the study are 4 8  officials working in the Tambon Administration 
Organizations. These included : administration from local organizations, Tambon 
Administration Organizations Officials and village committee representatives. Data 
were collected by questionnaires. The obtained data were analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 

Findings of study are as follows; 
Most of the respondents were males aged between 36 – 45 years old. Most 

of their marital status was married and they held bachelor degree for their education. 
Their salary or remuneration was between 5,000 to 10,000 baht and had experienced 
in working for 4  to 6  years. Moreover, most of them hah knowledge about the 
regulations on supplies management claimed by the Ministry of Interior at a high 
level. On the factors the supplies section management, it appeared at a high level as 
a whole ( =3 .61 ), when considering in each aspect, it was found that the frequent 
change of officials working for supplies section and the spending of parcel does not 
meet the schedule highest ( = 3 .7 4 ) , and the parcel is complicated disbursement 
delays lowest average ( = 2.11) for the problems as perceived by the population are 
Ministerial Regulation on Procurement of Tambon Administration Organization Act 
2538 as amended in 2547, when used in practice is a complicated multistage lack of 
mobility. No flexibility does not help urgently. Not prevent the collusion problem in 
the bid. 
 
Keyword: Supplies section, Budget, Distribution 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของปvญหา 

ในการสYงเสริมใหSมีการกระจายอํานาจหนSาท่ี รายไดSจากราชการสYวนกลาง หรือราชการสYวน
ภูมิภาคไปยังองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน โดยประกาศน้ีถูกใชSเป̀นกฎหมายเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2542 ผลท่ีตามมา คือ องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน ไดSรับถYายโอนภารกิจจากรัฐบาล จํานวน 6 ดSาน 
245 เร่ือง มีสYวนราชการท่ีเก่ียวขSองในการถYายโอนภารกิจจํานวน 57 กรม 15 กระทรวงและ 1 สYวน
ราชการ ไมYสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง ตามการแบYงสYวนของราชการ 
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การกําหนดใหSองค?การบริหารสYวนตําบลใหSมีอํานาจและหนSาท่ีท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยการถYายโอน
งานและงบประมาณจากสYวนราชการท้ังสYวนกลางและภูมิภาค ซึ่งจะมีแผนงาน และงานโครงการเพ่ิม
มากข้ึน มีการกYอสรSางและการจัดหาพัสดุในแตYละองค?การบริหารสYวนตําบลเป̀นจํานวนมาก ดังน้ันใน
การจัดระบบการควบคุมคYาใชSจYาย โดยเฉพาะการบริหารพัสดุ (Properties and Supplies 
Management) ขององค?การบริหารสYวนตําบล จึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในการใชSจYายเงินของ
องค?กร เพ่ือใหSเป̀นไปตามงบประมาณท่ีกําหนดดSวยความโปรYงใส ประหยัดและใชSประโยชน?ใน
ทรัพยากรอยYางคุSมคYา เป̀นการบริหารจัดการท่ีใหSไดSมาซึ่งทรัพย?สินโดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ? ครุภัณฑ? 
รวมท้ังการจัดจSาง บริการ ใหSเป̀นไปตามระเบียบและกระบวนการท่ีกําหนดและเพ่ือใหSการปฏิบัติงาน
ขององค?กรลุลYวงตามแผนงาน 

ดSวยเหตุน้ีการบริหารพัสดุจึงเป̀นงานหน่ึงในระบบการควบคุมคYาใชSจYายท่ีเก่ียวขSองกับการ
จัดหาและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ? อุปกรณ? ครุภัณฑ? รวมท้ังการจัดจSาง บริการ เพ่ือใหSการปฏิบัติงาน
ขององค?กรลุลYวงตามแผนงานการบริหารพัสดุ และถือเป̀นการะบวนการสําคัญสําหรับผูSบริหารท่ีจะ
บริหารงานใหSบรรลุเป�าหมายไดS ในดSานการควบคุมงบประมาณ ตลอดจนควบคุมการใชSทรัพยากรของ
องค?กรใหSคุSมคYาและมีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดหนSาท่ี เชYน การจัดหาพัสดุใหSตรงตามความ
ตSองการ ทันเวลาท่ีกําหนดดSวยตSนทุนตํ่าท่ีสุด มีความจําเป̀นอยYางย่ิงท่ีองค?กรจะตSองมีการจัดระบบ
พัสดุท่ีดีเพ่ือชYวยป�องกันการร่ัวไหลของผลประโยชน?อันเกิดจากทรัพย?สิน และสามารถดูแลรักษา
ทรัพย?สินใหSสามารถใชSงานไดSอยYางคุSมคYาและประหยัด น้ันหมายถึงองค?กรตSองมีการบริหารจัดการท่ีดี 
มีคุณภาพถึงจะรอดไดS การบริหารจัดการท่ี มีคุณภาพจะตSองใชSหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีหลายขSอ
ดSวยกัน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือเร่ืองความโปรYงใสกับความคุSมคYา เน่ืองจากงานพัสดุ มีข้ันตอนการ
ดําเนินงานหลายประการไมYวYาจะเป̀นการจัดซื้อ จัดจSาง ตลอดจนการจSางแรงงาน ดังน้ันปRจจุบัน
องค?การบริหารสYวนตําบลหลายแหYงยังมีปRญหาการจัดซื้อ จัดจSาง การไมYปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ 
เจSาหนSาท่ีขาดประสบการณ? และความรูSในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรูSความเขSาใจของพนักงานและเจSาหนSาท่ีท่ีเก่ียวขSองกับการบริหารงานพัสดุ
ขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาปRจจัยท่ีมีผลตYอการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือศึกษาปRญหาและอุปสรรคของการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานพัสดุ 
 การบริหารงานพัสดุเป̀นเร่ืองท่ีจําเป̀นตSองมีข้ึนในองค?การบริหารสYวนตําบล ท้ังน้ีโดยมีกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ ท่ีนYาสนใจแกYการศึกษา ดังน้ี 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วYาดSวยการพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล พ.ศ. 2538 ไดSใหS
ความหมายไวSวYา การพัสดุ คือ การจัดทําเอง การซื้อ การจSาง การเหมา การควบคุม การจําหนYาย 
และการดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวSในระเบียบ 
 โกวิทย? พวงงาม (2549 : 10) ไดSกลYาวถึงความสําเร็จขององค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินวYา ยYอม
ข้ึนกับปRจจัยการบริหารงานทSองถ่ิน ท้ังน้ีเพราะการบริหารงานทSองถ่ิน เป̀นการท่ีองค?กรปกครองสYวน
ทSองถ่ิน จะตSองวางยุทธศาสตร? วางนโยบาย แผนงาน โครงการ (กิจกรรม) ในการพัฒนาทSองถ่ินเพ่ือ
ทําใหSยุทธศาสตร?นโยบายขององค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินไปสูYเป�าหมายท่ีกําหนดไวS 
 หควณ ชูเพ็ญ (2549 : 15) ไดSศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานพัสดุ พบวYาการบริหารงานพัสดุ
เป̀นกระบวนการบริหารและจัดการใหSไดSมาซึ่งสิ่งของหรือบริการเพ่ือใชSในการดําเนินงานขององค?กร
อยYางมีประสิทธิภาพ โดยระบบพัสดุท่ีดีนอกจากจะเป̀นระบบหน่ึงท่ีชYวยควบคุมการใชSจYายใหSมี
ประสิทธิภาพแลSว ควรเป̀นระบบท่ีโปรYงใสสามารถควบคุมและตรวจสอบไดSโดยบุคคลภายในและ
ภายนอกองค?กร 
 1. หลักวYาดSวยความสมดุลระหวYางการควบคุมและความคลYองตัว โดยระบบบริหารพัสดุควรมี
ดุลยภาพของควบคุมและความคลYองตัว ควบคุมเพ่ือทําใหSมั่นใจวYาการใชSจYายไมYร่ัวไหลในขณะเดียวกัน
ตSองคลYองตัวเพ่ือใหSไดSพัสดุที่จะตรงกับความตSองการ ตามเวลาท่ีตSองการโดยการใชSจYายท่ีคุSมคYา 
 2. หลักวYาดSวยการควบคุมโดยเนSนถึงผลสัมฤทธ์ิมากกวYาเนSนพิธีการ กลYาวคือ มุYงบริหารใหSไดS
พัสดุตามความตSองการ และตรงเวลาท่ีตSองการ โดยใชSจYายตํ่าท่ีสุด ท้ังน้ีไมYเนSนวYาจะตSองใชSพิธีการใด 
ข้ันตอนใดเป̀นสําคัญ ยกเวSนวYาพิธีการและข้ันตอนเป̀นเง่ือนไขใหSไดSผลสัมฤทธ์ิ พบวYา สYวนใหญYแลSวพิธี
การจะทําใหSเกิดการกลั่นกรองการจัดซื้อ การบริหารพัสดุท่ีดีรอบคอบ แตYในขณะเดียวกันทําใหSเกิด
ความลYาชSา และไมYคลYองตัว 
 3. หลักวYาดSวยความคุSมคYาของการควบคุมมากวYาความถูกตSองอยYางสมบูรณ? โดยระบบ
บริหารพัสดุจะตSองวางอยูYบนพ้ืนฐานความคุSมคYาในการบริหารพัสดุ เชYน ถSาตSนทุนการควบคุมในการ
จัดหาในระบบพัสดุสูงมากกวYาผลเสียจากการร่ัวไหลท่ีจะสามารถป�องกันไดS ก็ควรจะปลYอยใหSร่ัวไหล 
และคYอยดําเนินการตรวจสอบติดตามภายหลัง 
 4. หลักวYาดSวยความมีมาตรฐานท่ีหลากหลาย ระบบบริหารพัสดุไมYจําเป̀นตSองมีมาตรฐาน
เดียวกันในทุกองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน หรือทุกขนาดน้ันอยูYกับความเหมาะสม ซึ่งแตYละองค?กรแก
ครองสYวนทSองถ่ินควรจัดหาระบบบริหารพัสดุไปปรับใชSใหSเหมาะสมกับองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน
ของตนเอง 
 ระบบการบริหารงานพัสดุท่ีเสนอ จากแนวคิดของ หควณ ชูเพ็ญ ในการศึกษาระบบ บริหาร
พัสดุในปRจจุบัน สามารถแบYงออกไดS 3 งานหลัก คือ งานบริหารพัสดุ งานจัดหาพัสดุ งานตรวจรับ
พัสดุ ดังน้ัน การออกแบบระบบการบริหารงานพัสดุ ตามหลักการบริหารพัสดุท่ีดีมาปรับเขSากับการ
วางระบบการบริหารงานพัสดุ สามารถพิจารณาไดSดังน้ี 
 1. จัดทําข้ันตอนในการคัดเลือกผูSจําหนYายท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองของคุณภาพ ราคาของพัสดุโดย
ประกาศใหSทราบถึงโครงการ แผนงาน ท่ีจะมีการจัดซื้อพัสดุของป�งบประมาณใหSทราบโดยท่ัวกัน 
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ต้ังแตYตSนป�งบประมาณโดยกําหนดเดือนชัดเจน เชYน เดือนตุลาคม – ธันวาคม เพ่ือใหSมีผูSเขSารYวมกัน
คัดเลือกมากท่ีสุด เพ่ือคัดเลือกผูSจําหนYายท่ีดีท่ีสุด อีกท้ังเพ่ือป�องกันการฮ้ัว หรือการสมยอมราคา
ระหวYางผูSเขSารYวมการคัดเลือก 
 2. จัดทําทะเบียนประวัติของผูSขายท่ีเคยจัดซื้อพัสดุ เก็บขSอมูล สถิติราคา และปริมาณของ
พัสดุ คุณภาพ ความคงทนของพัสดุ คYาใชSจYายในการบํารุงรักษา ฯลฯ เพ่ือเป̀นขSอมูลในการจัดซื้อคร้ัง
ตYอไป 
 
กรอบแนวคิด 
ตัวแปรตSน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาความรูSความเขSาใจปRจจัยท่ีเก่ียวขSองกับการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวน
ตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไดSกําหนดขอบเขตการศึกษาไวSดังตYอไปน้ี 
ขอบเขตของเน้ือหา 
 1. ศึกษาสภาพท่ัวไป และฐานะทางเศรษฐกิจของคณะผูSบริหารองค?การบริหารสYวนตําบล 
พนักงานสYวนตําบล และผูSแทนประชาคมหมูYบSาน 
 2. ศึกษาความรูSความเขSาใจของผูSบริหารองค?การบริหารสYวนตําบล พนักงานสYวนตําบล และ
ผูSแทนประชาคมหมูYบSาน 
 3. ศึกษากระบวนการการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลตามระเบียบท่ี
เก่ียวขSองกับการพัสดุ 
 4. ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล 
 5. ศึกษาปRญหาและอุปสรรคการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูSศึกษาไดSกําหนดสัดสYวนของกลุYมประชากรท่ีจะศึกษาในลักษณะเจาะจงจํานวนท่ี
เทYากัน ในองค?การบริหารสYวนตําบลท้ัง 4 แหYง แยกเป̀น คณะผูSบริหาร จํานวนแหYงละ 4 คน พนักงาน
สYวนตําบล จํานวนแหYงละ 4 คน และผูSแทนประชาคมหมูYบSานแหYงละ 4 คน ดังน้ันขอบเขตดSาน
ประชากรจึงประกอบดSวย 

-  ผู�บริหารท�องถ่ิน 
-  พนักงานส�วนตําบล 
-  ผู�แทนชุมชนหรือประชาคม 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 

ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานพสัดุ 
-  ด�านการรายงาน 
-  ด�านงบประมาณ 
-  ด�านปริมาณงาน 
-  ด�านเวลา 
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  1.  คณะผูSบริหารทSองถ่ิน  จํานวน  16  คน 
  2.  พนักงานสYวนตําบล  จํานวน  16  คน 
  3.  ผูSแทนประชาคม  จํานวน  16  คน 
 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาปRจจัยท่ีมีผลตYอการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ป�  2559 จํานวน 4 แหYง โดยเก็บรวบรวมจากสอบถาม
ประกอบดSวย คณะผูSบริหารองค?การบริหารสYวนตําบล พนักงานสYวนตําบล และผูSแทนประชาคม 
จํานวน 48 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีวัตถุประสงค?ของการศึกษาเพ่ือศึกษาความเขSาใจการบริหารงาน
พัสดุ ปRจจัยท่ีมีผลตYอการบริหารงานพัสดุ ปRญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตYอการบริหารงานพัสดุของ
องค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 
 ตอนท่ี 1 ขSอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีศึกษา 
 ประชากรเป̀นเพศชายมากกวYาเพศหญิง คิดเป̀นรSอยละ 75 สYวนใหญYอายุอยูYในชYวง 36 – 45 
ป� คิดเป̀นรSอยละ 68.75 สถานภาพการสมรสแลSว คิดเป̀นรSอยละ 81.25 วุฒิการศึกษาอยูYในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป̀นรSอยละ 33.33 เงินเดือน/คYาตอบแทน ระหวYาง 5,000 – 10,000 บาท คิดเป̀นรSอย
ละ 66.67 และมีประสบการณ?ในการปฏิบัติงานในองค?การบริหารสYวนตําบล 4 – 6 ป� คิดเป̀นรSอยละ 
43.75 
 ตอนท่ี 2 ความรูSความเขSาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยการพัสดุขององค?การ
บริหารสYวนตําบล 
 ประชากรสYวนใหญYมีความรูSความเขSาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยพัสดุ อยูYใน
ระดับมาก คิดเป̀นรSอยละ 60.42 
ตอนท่ี 3 ปRจจัยท่ีมีอิทธิพลตYอระบบการบริหารงานพัสดุ 
 ปRจจัยท่ีมีอิทธิพลตYอระบบการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวYา ปRจจัยท่ีมีอิทธิพลตYอระบบการบริหารงานพัสดุโดย
รวมอยูYในระดับมาก (คYาเฉลี่ยเทYากับ 3.61) เม่ือพิจารณาแยกแตYละประเด็นท่ีศึกษา พบวYาปRจจัยท่ีมี
อิทธิพลตYอระบบการบริหารงานพัสดุ อยูYในระดับมาก จํานวน 8 ประเด็น ซึ่งประเด็นมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุบYอยคร้ัง และการใชSจYายพัสดุไมYเป̀นไปตามแผนท่ีกําหนด 
มีคYาเฉลี่ยสูงสุดเทYากับ 3.74 สYวนอยูYในระดับปานกลาง จํานวน 6 ประเด็น ซึ่งประเด็นบุคลากรขาด
ความรูSเก่ียวกับงานพัสดุ มีคYาเฉลี่ยสูงสุดเทYากับ 2.80 และอยูYในระดับนSอย จํานวน 4 ประเด็น ซึ่ง
ประเด็นการเบิกจYายพัสดุมีความยุYงยากลYาชSา มีคYาเฉลี่ยตํ่าสุดเทYากับ 2.11 
 ตอนท่ี 4 การบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล 
 ดSานการจัดทํารายงานขอซื้อขอจSาง จากการศึกษาท้ังหมด จํานวน 11 ประเด็น อบต. ท้ัง 4 
แหYง ไดSมีการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุท่ีสอดคลSองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยการ
พัสดุขององค?การบริหารตําบลตามท่ีศึกษาทุกประเด็น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

443 
 

 ดSานการตรวจการจSางหรือตรวจรับพัสดุ จากการศึกษาท้ังหมด จํานวน 7 ประเด็น อบต. ท้ัง 
4 แหYง ไดSมีการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุท่ีสอดคลSองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยการ
พัสดุขององค?การบริหารตําบลตามท่ีศึกษาทุกประเด็น 
 ตอนท่ี 5 ปRญหา อุปสรรค และขSอเสนอแนะการดําเนินการบริหารงานพัสดุ 
 ประชากรท่ีศึกษาไดSใหSความเห็นท่ีปRญหา อุปสรรค และขSอเสนอแนะการดําเนินการ
บริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเป̀น
แนวทางในการบริหารงานพัสดุไวSดังน้ี 
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม คร้ังน้ีน้ีจะเห็นวYา ผูSท่ีเก่ียวขSองในการบริหารงานพัสดุสYวนใหญYมีความรูSความ
เขSาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยพัสดุฯ แตYในประเด็นของเร่ืองบทลงโทษแกYผูSไมYดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุของ อบต. คือ ใหSดําเนินคดีอาญา หรือแพYงแกYผูSละเมิดทุกกรณี จะเห็นวYาประชากร
ท่ีศึกษามีการตอบผิดมากท่ีสุด ซึ่งในประเด็นน้ีเป̀นการศึกษาความรูSความเขSาใจเก่ียวกับบทลงโทษ ซึ่ง
จะสYงผลตYอการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจSางเป̀นอยYางมาก เพราะหากผูSท่ีมีสYวนในกระบวนการจัดซื้อจัด
จSางเขSาใจบทลงโทษท่ีผิดยYอมอาจเกิดโอกาสการประพฤติมิชอบ หรือทําผิดกฎหมายไดS ท้ังน้ีท้ังน้ัน
อาจเป̀นเพราะกฎหมายไทยมีบทลงโทษท่ีไมYรุนแรงมากนัก และไมYคYอยมีใครไดSรับโทษสอดคลSองกับ
แนวคิดของ Klitgard (ผาสุก พงษ?ไพจิตร และคณะ. 2546 : 29-30) ท่ีไดSระบุถึงปRจจัยท่ีเป̀นสาเหตุ
สําคัญท่ีจะทําใหSเกิดการทุจริตโดยขSาราชการวYาระดับของการมีวิจารณญาณของหนYวยงานราการตYาง 
ๆ ท่ีไดSรับการอนุญาตใหSดําเนินการ (The Degree of Discretion That Officials are Permitted 
to Exercise) อาจกลYาวไดSวYา การท่ีหนYวยงานตYาง ๆ ของรัฐสามารถเรียกรับเงินใตSโต̂ะหรือสินบนไดS
น้ัน ไมYเพียงแตYจะข้ึนอยูYกับอํานาจการผูกขาด (Monopoly) ของหนYวยงานน้ัน ๆ แตYเพียงเหตุเดียว 
แตYยังข้ึนอยูYกับกฎระเบียบและขSอบังคับตYาง ๆ (Rules and Regulations) ท่ีจะใชSเป̀นเคร่ืองมือ
สําคัญในการสYงมอบสินคSาหรือบริการตYาง ๆ ของรัฐ 
 
ข!อเสนอแนะ 

ข!อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช! 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรท่ีศึกษาสYวนใหญYมีความรูSความเขSาใจในการบริหารงานพัสดุ 
และมีขSอเสนอแนะไวSหลากหลาย เพ่ือใหSองค?การบริหารสYวนตําบลไดSนําไปพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนา ดังน้ันผูSบริหารควรมีการจําทําแผนการบริหารพัสดุลYวงหนSา โดยนําเอาปRญหาของการทํางานท่ี
ผYานมานํามาปรับใชS ไมYวYาจะเป̀นการสั่งซื้อไมYทัน ไมYเพียงพอ หรือกําหนดงบประมาณในการจัดซื้อ 
เพ่ือใหSการบริหารงานพัสดุไดSตรงกับความตSองการขององค?การบริหารสYวนตําบลมากท่ีสุด 
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 กระทรวงมหาดไทย ควรมีการแกSไขกฎระเบียบพัสดุใหSมีความเหมาะสม ชัดเจนโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการทํางาน เพ่ือใหSสามารถจัดบริหารงานพัสดุไดSอยYางเหมาะสมและสามารถป�องกัน
การประพฤติมิชอบในแตYละกระบวนการไดS 
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