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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ปRจจัยที่มีผลตYอการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล ในเขต
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค?เพื่ อศึกษาความเขSาใจการบริหารงานพัสดุ
ปRจจัยที่มีผลตYอการบริหารงานพัสดุ ปRญหาและอุปสรรคที่มีผลตYอการบริหารงานพัสดุขององค?การ
บริหารสYวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรในการศึกษา จํานวน 48
คน โดยใชSแบบสอบถาม สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล ประกอบดSวยการแจกแจงความถี่ คYารSอยละ
คYาเฉลี่ย และคYาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวYา
ประชากรสYวนใหญYเป`นเพศชายมากกวYาเพศหญิง อายุอยูYในชYวง 36 – 45 ป• สมรสแลSว วุฒิ
การศึ ก ษาอยูYในระดั บ ปริญ ญาตรี เงิน เดื อน/คY าตอบแทนระหวY าง 5,000 – 10,000 บาท และมี
ประสบการณ?ในการปฏิบัติงานในองค?การบริหารสYวนตําบล 4 – 6 ป• มีความรูS ความเขSาใจในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวYาดSวยพัสดุอยูYในระดับมาก สYวนปRจจัยที่มีอิทธิพลตYอการบริหารงานพัสดุ พบวYา
โดยรวมอยูYในระดับมาก ( =3.61) เมื่อพิจารณาแตYละประเด็น พบวYา ประเด็นมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุบYอยครั้ง และการใชSจYายพัสดุไมYเป`นไปตามแผนที่กําหนด มีคYาเฉลี่ย
สูงสุด ( =3.74 ) และประเด็นการเบิกจYายพัสดุมีความยุYงยากลYาชSา มีคYาเฉลี่ยต่ําสุด ( = 2.11) สําหรับ
ปRญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของผูSตอบแบบสอบถาม คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยการ
พัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล พ.ศ. 2538 แกSไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 นั้น เมื่อนํามาใชSในการ
ปฏิบัติมีความยุYงยากหลายขั้นตอนขาดความคลYองตัวไมYมีความยืดหยุYน ไมYสามารถแกSไขปRญหาเรYงดYวน
ไดS ไมYสามารถปžองกันแกSไขปRญหาการสมยอมในการเสนอราคา
คําสําคัญ: 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‚นมาและความสําคัญของปvญหา
ในการสYงเสริมใหSมีการกระจายอํานาจหนSาที่ รายไดSจากราชการสYวนกลาง หรือราชการสYวน
ภูมิภาคไปยังองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น โดยประกาศนี้ถูกใชSเป`นกฎหมายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2542 ผลที่ตามมา คือ องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น ไดSรับถYายโอนภารกิจจากรัฐบาล จํานวน 6 ดSาน
245 เรื่อง มีสYวนราชการที่เกี่ยวขSองในการถYายโอนภารกิจจํานวน 57 กรม 15 กระทรวงและ 1 สYวน
ราชการ ไมYสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง ตามการแบYงสYวนของราชการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การกําหนดใหSองค?การบริหารสYวนตําบลใหSมีอํานาจและหนSาที่ที่เพิ่มมากขึ้น โดยการถYายโอน
งานและงบประมาณจากสYวนราชการทั้งสYวนกลางและภูมิภาค ซึ่งจะมีแผนงาน และงานโครงการเพิ่ม
มากขึ้น มีการกYอสรSางและการจัดหาพัสดุในแตYละองค?การบริหารสYวนตําบลเป`นจํานวนมาก ดังนั้นใน
การจั ด ระบบการควบคุ ม คY า ใชS จY า ย โดยเฉพาะการบริ ห ารพั ส ดุ (Properties and Supplies
Management) ขององค? การบริห ารสY วนตํ าบล จึ งมี ค วามสํ าคั ญ โดยเฉพาะในการใชS จY ายเงิน ของ
องค? ก ร เพื่ อ ใหS เป` น ไปตามงบประมาณที่ กํ าหนดดS วยความโปรYงใส ประหยั ด และใชS ป ระโยชน? ใน
ทรัพยากรอยYางคุSมคYา เป`นการบริหารจัดการที่ใหSไดSมาซึ่งทรัพย?สินโดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ? ครุภัณฑ?
รวมทั้งการจัดจSาง บริการ ใหSเป`นไปตามระเบียบและกระบวนการที่กําหนดและเพื่อใหSการปฏิบัติงาน
ขององค?กรลุลYวงตามแผนงาน
ดSวยเหตุนี้การบริหารพัสดุจึงเป`นงานหนึ่งในระบบการควบคุมคYาใชSจYายที่เกี่ยวขSองกับการ
จัดหาและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ? อุปกรณ? ครุภัณฑ? รวมทั้งการจัดจSาง บริการ เพื่อใหSการปฏิบัติงาน
ขององค?กรลุลYวงตามแผนงานการบริหารพัสดุ และถือเป`นการะบวนการสําคัญสําหรับผูSบริหารที่จะ
บริหารงานใหSบรรลุเปžาหมายไดS ในดSานการควบคุมงบประมาณ ตลอดจนควบคุมการใชSทรัพยากรของ
องค?กรใหSคุSมคYาและมีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดหนSาที่ เชYน การจัดหาพัสดุใหSตรงตามความ
ตSองการ ทันเวลาที่กําหนดดSวยตSนทุนต่ําที่สุด มีความจําเป`นอยYางยิ่งที่องค?กรจะตSองมีการจัดระบบ
พัสดุที่ดีเพื่ อชYวยปžองกันการรั่วไหลของผลประโยชน?อันเกิดจากทรัพย?สิน และสามารถดูแลรักษา
ทรัพย?สินใหSสามารถใชSงานไดSอยYางคุSมคYาและประหยัด นั้นหมายถึงองค?กรตSองมีการบริหารจัดการที่ดี
มี คุ ณ ภาพถึ งจะรอดไดS การบริห ารจัด การที่ มี คุ ณ ภาพจะตS องใชS ห ลั กธรรมาภิ บ าล ซึ่ งมี ห ลายขS อ
ดS ว ยกั น ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ เรื่ อ งความโปรY ง ใสกั บ ความคุS ม คY า เนื่ อ งจากงานพั ส ดุ มี ขั้ น ตอนการ
ดําเนิ นงานหลายประการไมYวYาจะเป` นการจัดซื้อ จัดจSาง ตลอดจนการจSางแรงงาน ดังนั้นปR จจุบัน
องค?การบริหารสYวนตําบลหลายแหYงยังมีปRญหาการจัดซื้อ จัดจSาง การไมYปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ
เจSาหนSาที่ขาดประสบการณ? และความรูSในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรูSความเขSาใจของพนักงานและเจSาหนSาที่ที่เกี่ยวขSองกับการบริหารงานพัสดุ
ขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาปRจจัยที่มีผลตYอการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
3. เพื่อศึกษาปRญหาและอุปสรรคของการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานพัสดุ
การบริหารงานพัสดุเป`นเรื่องที่จําเป`นตSองมีขึ้นในองค?การบริหารสYวนตําบล ทั้งนี้โดยมีกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ที่นYาสนใจแกYการศึกษา ดังนี้
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วYาดSวยการพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล พ.ศ. 2538 ไดSใหS
ความหมายไวSวYา การพัสดุ คือ การจัดทําเอง การซื้อ การจSาง การเหมา การควบคุม การจําหนYาย
และการดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวSในระเบียบ
โกวิทย? พวงงาม (2549 : 10) ไดSกลYาวถึงความสําเร็จขององค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นวYา ยYอม
ขึ้นกับปRจจัยการบริหารงานทSองถิ่น ทั้งนี้เพราะการบริหารงานทSองถิ่น เป`นการที่องค?กรปกครองสYวน
ทSองถิ่น จะตSองวางยุทธศาสตร? วางนโยบาย แผนงาน โครงการ (กิจกรรม) ในการพัฒนาทSองถิ่นเพื่อ
ทําใหSยุทธศาสตร?นโยบายขององค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นไปสูYเปžาหมายที่กําหนดไวS
หควณ ชูเพ็ญ (2549 : 15) ไดSศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานพัสดุ พบวYาการบริหารงานพัสดุ
เป`นกระบวนการบริหารและจัดการใหSไดSมาซึ่งสิ่งของหรือบริการเพื่อใชSในการดําเนินงานขององค?กร
อยY างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยระบบพั ส ดุ ที่ ดี น อกจากจะเป` น ระบบหนึ่ งที่ ชYวยควบคุ ม การใชS จY ายใหS มี
ประสิทธิภาพแลSว ควรเป`นระบบที่โปรYงใสสามารถควบคุมและตรวจสอบไดSโดยบุคคลภายในและ
ภายนอกองค?กร
1. หลักวYาดSวยความสมดุลระหวYางการควบคุมและความคลYองตัว โดยระบบบริหารพัสดุควรมี
ดุลยภาพของควบคุมและความคลYองตัว ควบคุมเพื่อทําใหSมั่นใจวYาการใชSจYายไมYรั่วไหลในขณะเดียวกัน
ตSองคลYองตัวเพื่อใหSไดSพัสดุที่จะตรงกับความตSองการ ตามเวลาที่ตSองการโดยการใชSจYายที่คุSมคYา
2. หลักวYาดSวยการควบคุมโดยเนSนถึงผลสัมฤทธิ์มากกวYาเนSนพิธีการ กลYาวคือ มุYงบริหารใหSไดS
พัสดุตามความตSองการ และตรงเวลาที่ตSองการ โดยใชSจYายต่ําที่สุด ทั้งนี้ไมYเนSนวYาจะตSองใชSพิธีการใด
ขั้นตอนใดเป`นสําคัญ ยกเวSนวYาพิธีการและขั้นตอนเป`นเงื่อนไขใหSไดSผลสัมฤทธิ์ พบวYา สYวนใหญYแลSวพิธี
การจะทําใหSเกิดการกลั่นกรองการจัดซื้อ การบริหารพัสดุที่ดีรอบคอบ แตYในขณะเดียวกันทําใหSเกิด
ความลYาชSา และไมYคลYองตัว
3. หลั กวY าดS วยความคุS ม คY าของการควบคุ ม มากวY าความถู ก ตS องอยY างสมบู ร ณ? โดยระบบ
บริหารพัสดุจะตSองวางอยูYบนพื้นฐานความคุSมคYาในการบริหารพัสดุ เชYน ถSาตSนทุนการควบคุมในการ
จัดหาในระบบพัสดุสูงมากกวYาผลเสียจากการรั่วไหลที่จะสามารถปžองกันไดS ก็ควรจะปลYอยใหSรั่วไหล
และคYอยดําเนินการตรวจสอบติดตามภายหลัง
4. หลักวYาดSวยความมีมาตรฐานที่หลากหลาย ระบบบริหารพัสดุไมYจําเป`นตSองมีมาตรฐาน
เดียวกันในทุกองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น หรือทุกขนาดนั้นอยูYกับความเหมาะสม ซึ่งแตYละองค?กรแก
ครองสYวนทSองถิ่นควรจัดหาระบบบริหารพัสดุไปปรับใชSใหSเหมาะสมกับองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น
ของตนเอง
ระบบการบริหารงานพัสดุที่เสนอ จากแนวคิดของ หควณ ชูเพ็ญ ในการศึกษาระบบ บริหาร
พัสดุในปRจจุบัน สามารถแบYงออกไดS 3 งานหลัก คือ งานบริหารพัสดุ งานจัดหาพัสดุ งานตรวจรับ
พัสดุ ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารงานพัสดุ ตามหลักการบริหารพัสดุที่ดีมาปรับเขSากับการ
วางระบบการบริหารงานพัสดุ สามารถพิจารณาไดSดังนี้
1. จัดทําขั้นตอนในการคัดเลือกผูSจําหนYายที่ดีที่สุดในเรื่องของคุณภาพ ราคาของพัสดุโดย
ประกาศใหSทราบถึงโครงการ แผนงาน ที่จะมีการจัดซื้อพัสดุของป•งบประมาณใหSทราบโดยทั่วกัน
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ตั้งแตYตSนป•งบประมาณโดยกําหนดเดือนชัดเจน เชYน เดือนตุลาคม – ธันวาคม เพื่อใหSมีผูSเขSารYวมกัน
คัดเลือกมากที่สุด เพื่อคัดเลือกผูSจําหนYายที่ดีที่สุด อีกทั้งเพื่อปžองกันการฮั้ว หรือการสมยอมราคา
ระหวYางผูSเขSารYวมการคัดเลือก
2. จัดทําทะเบียนประวัติของผูSขายที่เคยจัดซื้อพัสดุ เก็บขSอมูล สถิติราคา และปริมาณของ
พัสดุ คุณภาพ ความคงทนของพัสดุ คYาใชSจYายในการบํารุงรักษา ฯลฯ เพื่อเป`นขSอมูลในการจัดซื้อครั้ง
ตYอไป
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตSน
-

ผูบริหารทองถิ่น
พนักงานสวนตําบล
ผูแทนชุมชนหรือประชาคม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
-

ปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานพัสดุ
ดานการรายงาน
ดานงบประมาณ
ดานปริมาณงาน
ดานเวลา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาความรูSความเขSาใจปRจจัยที่เกี่ยวขSองกับการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวน
ตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไดSกําหนดขอบเขตการศึกษาไวSดังตYอไปนี้
ขอบเขตของเนื้อหา
1. ศึกษาสภาพทั่วไป และฐานะทางเศรษฐกิจของคณะผูSบริหารองค?การบริหารสYวนตําบล
พนักงานสYวนตําบล และผูSแทนประชาคมหมูYบSาน
2. ศึกษาความรูSความเขSาใจของผูSบริหารองค?การบริหารสYวนตําบล พนักงานสYวนตําบล และ
ผูSแทนประชาคมหมูYบSาน
3. ศึ ก ษากระบวนการการบริห ารงานพั ส ดุ ข ององค? ก ารบริห ารสY วนตํ าบลตามระเบี ย บที่
เกี่ยวขSองกับการพัสดุ
4. ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล
5. ศึกษาปRญหาและอุปสรรคการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูSศึกษาไดSกําหนดสัดสYวนของกลุYมประชากรที่จะศึกษาในลักษณะเจาะจงจํานวนที่
เทYากัน ในองค?การบริหารสYวนตําบลทั้ง 4 แหYง แยกเป`น คณะผูSบริหาร จํานวนแหYงละ 4 คน พนักงาน
สYวนตํ าบล จํ านวนแหY งละ 4 คน และผูS แทนประชาคมหมูY บS านแหY งละ 4 คน ดั งนั้ น ขอบเขตดS าน
ประชากรจึงประกอบดSวย
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1. คณะผูSบริหารทSองถิ่น
2. พนักงานสYวนตําบล
3. ผูแS ทนประชาคม

จํานวน 16 คน
จํานวน 16 คน
จํานวน 16 คน

ผลการศึกษา
การศึกษาปR จ จัยที่ มี ผลตYอการบริห ารงานพั สดุ ข ององค? การบริห ารสY วนตํ าบลในเขตพื้ น ที่
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ป• 2559 จํ า นวน 4 แหY ง โดยเก็ บ รวบรวมจากสอบถาม
ประกอบดSวย คณะผูSบริหารองค?การบริหารสYวนตําบล พนั กงานสYวนตําบล และผูSแทนประชาคม
จํานวน 48 คน ในการศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค?ของการศึกษาเพื่อศึกษาความเขSาใจการบริหารงาน
พั ส ดุ ปR จจัยที่ มี ผลตYอการบริห ารงานพั สดุ ปR ญ หาและอุป สรรคที่ มีผ ลตY อการบริห ารงานพั สดุ ของ
องค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
ตอนที่ 1 ขSอมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา
ประชากรเป`นเพศชายมากกวYาเพศหญิง คิดเป`นรSอยละ 75 สYวนใหญYอายุอยูYในชYวง 36 – 45
ป• คิดเป`นรSอยละ 68.75 สถานภาพการสมรสแลSว คิดเป`นรSอยละ 81.25 วุฒิการศึกษาอยูYในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป`นรSอยละ 33.33 เงินเดือน/คYาตอบแทน ระหวYาง 5,000 – 10,000 บาท คิดเป`นรSอย
ละ 66.67 และมีประสบการณ?ในการปฏิบัติงานในองค?การบริหารสYวนตําบล 4 – 6 ป• คิดเป`นรSอยละ
43.75
ตอนที่ 2 ความรูSความเขS าใจในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวYาดS วยการพั ส ดุข ององค? การ
บริหารสYวนตําบล
ประชากรสYวนใหญY มีความรูSความเขSาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยพัสดุ อยูYใน
ระดับมาก คิดเป`นรSอยละ 60.42
ตอนที่ 3 ปRจจัยที่มีอิทธิพลตYอระบบการบริหารงานพัสดุ
ปRจจัยที่มีอิทธิพลตYอระบบการบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวYา ปRจจัยที่มีอิทธิพลตYอระบบการบริหารงานพัสดุโดย
รวมอยูYในระดับมาก (คYาเฉลี่ยเทYากับ 3.61) เมื่อพิจารณาแยกแตYละประเด็นที่ศึกษา พบวYาปRจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลตY อ ระบบการบริ ห ารงานพั ส ดุ อยูY ใ นระดั บ มาก จํ า นวน 8 ประเด็ น ซึ่ ง ประเด็ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงานพัสดุบYอยครั้ง และการใชSจYายพัสดุไมYเป`นไปตามแผนที่กําหนด
มีคYาเฉลี่ยสูงสุดเทYากับ 3.74 สYวนอยูYในระดับปานกลาง จํานวน 6 ประเด็น ซึ่งประเด็นบุคลากรขาด
ความรูSเกี่ยวกับงานพัสดุ มีคYาเฉลี่ยสูงสุดเทYากับ 2.80 และอยูYในระดับนSอย จํานวน 4 ประเด็น ซึ่ง
ประเด็นการเบิกจYายพัสดุมีความยุYงยากลYาชSา มีคYาเฉลี่ยต่ําสุดเทYากับ 2.11
ตอนที่ 4 การบริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบล
ดSานการจัดทํารายงานขอซื้อขอจSาง จากการศึกษาทั้งหมด จํานวน 11 ประเด็น อบต. ทั้ง 4
แหYง ไดSมีการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุที่สอดคลSองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยการ
พัสดุขององค?การบริหารตําบลตามที่ศึกษาทุกประเด็น
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ดSานการตรวจการจSางหรือตรวจรับพัสดุ จากการศึกษาทั้งหมด จํานวน 7 ประเด็น อบต. ทั้ง
4 แหYง ไดSมีการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุที่สอดคลSองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยการ
พัสดุขององค?การบริหารตําบลตามที่ศึกษาทุกประเด็น
ตอนที่ 5 ปRญหา อุปสรรค และขSอเสนอแนะการดําเนินการบริหารงานพัสดุ
ประชากรที่ ศึ ก ษาไดS ใหS ค วามเห็ น ที่ ปR ญ หา อุ ป สรรค และขS อ เสนอแนะการดํ า เนิ น การ
บริหารงานพัสดุขององค?การบริหารสYวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป`น
แนวทางในการบริหารงานพัสดุไวSดังนี้
อภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารงานพั สดุขององค?การบริห ารสYวนตําบลในเขตพื้ นที่ อําเภอเมื อง
จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งนี้นี้จะเห็นวYา ผูSที่เกี่ยวขSองในการบริหารงานพัสดุสYวนใหญYมีความรูSความ
เขSาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวYาดSวยพัสดุฯ แตYในประเด็นของเรื่องบทลงโทษแกYผูSไมYดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุของ อบต. คือ ใหSดําเนินคดีอาญา หรือแพYงแกYผูSละเมิดทุกกรณี จะเห็นวYาประชากร
ที่ศึกษามีการตอบผิดมากที่สุด ซึ่งในประเด็นนี้เป`นการศึกษาความรูSความเขSาใจเกี่ยวกับบทลงโทษ ซึ่ง
จะสYงผลตYอการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจSางเป`นอยYางมาก เพราะหากผูSที่มีสYวนในกระบวนการจัดซื้อจัด
จSางเขSาใจบทลงโทษที่ผิดยYอมอาจเกิดโอกาสการประพฤติมิชอบ หรือทําผิดกฎหมายไดS ทั้งนี้ทั้งนั้น
อาจเป`นเพราะกฎหมายไทยมีบทลงโทษที่ไมYรุนแรงมากนัก และไมYคYอยมีใครไดSรับโทษสอดคลSองกับ
แนวคิดของ Klitgard (ผาสุก พงษ?ไพจิตร และคณะ. 2546 : 29-30) ที่ไดSระบุถึงปRจจัยที่เป`นสาเหตุ
สําคัญที่จะทําใหSเกิดการทุจริตโดยขSาราชการวYาระดับของการมีวิจารณญาณของหนYวยงานราการตYาง
ๆ ที่ไดSรับการอนุญ าตใหSดําเนินการ (The Degree of Discretion That Officials are Permitted
to Exercise) อาจกลYาวไดSวYา การที่หนYวยงานตYาง ๆ ของรัฐสามารถเรียกรับเงินใตSโต^ะหรือสินบนไดS
นั้น ไมYเพียงแตYจะขึ้นอยูYกับอํานาจการผูกขาด (Monopoly) ของหนYวยงานนั้น ๆ แตYเพียงเหตุเดียว
แตY ยั งขึ้ น อยูY กั บ กฎระเบี ยบและขS อ บั งคั บ ตY าง ๆ (Rules and Regulations) ที่ จ ะใชS เป` น เครื่ อ งมื อ
สําคัญในการสYงมอบสินคSาหรือบริการตYาง ๆ ของรัฐ
ข!อเสนอแนะ
ข!อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช!
จากการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ศึกษาสYวนใหญYมีความรูSความเขSาใจในการบริหารงานพัสดุ
และมีขSอเสนอแนะไวSหลากหลาย เพื่อใหSองค?การบริหารสYวนตําบลไดSนําไปพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนา ดังนั้นผูSบริหารควรมีการจําทําแผนการบริหารพัสดุลYวงหนSา โดยนําเอาปRญหาของการทํางานที่
ผYานมานํามาปรับใชS ไมYวYาจะเป`นการสั่งซื้อไมYทัน ไมYเพียงพอ หรือกําหนดงบประมาณในการจัดซื้อ
เพื่อใหSการบริหารงานพัสดุไดSตรงกับความตSองการขององค?การบริหารสYวนตําบลมากที่สุด

443

444

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

กระทรวงมหาดไทย ควรมีการแกSไขกฎระเบียบพัสดุใหSมีความเหมาะสม ชัดเจนโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการทํางาน เพื่อใหSสามารถจัดบริหารงานพัสดุไดSอยYางเหมาะสมและสามารถปžองกัน
การประพฤติมิชอบในแตYละกระบวนการไดS
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