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การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาผลของการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) และ 3) สังเคราะห์หาแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ดาเนินการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 192 คน และดาเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 5 คน ที่เลือกแบบ
เจาะจง มาเป็นตัวแทนผู้ให้ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส และด้านการตรวจสอบได้ ตามลาดับ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ได้แก่ หน่วยงานของรัฐคานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (X3) เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกับผู้อื่นเสนอราคา (X4) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ (X2) และหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ (X1) และ 3) แนวทางการป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) คือ องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
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เพชรบุรี ควรจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด เพื่อให้การดาเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนตลอดจนระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบ จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และเพิ่ม
วิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน
คาสาคัญ : การทุจริต, การจัดซื้อจัดจ้าง, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Abstract

The purpose were to study: 1) study the result of preventing corruption in procurement
according to the new Act, 2) investigate the factors influencing prevention of corruption in
procurement according to the new Act, and 3) synthesize to find the guidelines, proper to
Subdistrict Administrative Organizations (SAOs) in Mueang District, Phetchaburi Province, for
preventing corruption in procurement according to the new Act. For quantitative study, the
questionnaire was used for collecting data from the samples, 192 members of SAO Councils in
Mueang District, Phetchaburi Province. For qualitative study, the structured interview form was used
for collecting data from 5 key informants purposively selected from Chief Executives of SAOs in
Mueang District, Phetchaburi Province. The data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.
The research results were as follows: 1) The result of preventing corruption in
procurement according to the new Act was overall at a high level. The 4 aspects of the result
could be ranked in descending order of their means as follows: efficiency and effectiveness, costeffectiveness, transparency, and accountability, 2) The factors influencing prevention of corruption
in procurement according to the new Act were public organizations regarding quality, technique,
and objectives of procurement (X3), government officials not to be bidders’ stakeholders (X4),
public organizations having decision results, including procurement detail, approaches, and
procedure, recorded and systematically kept (X2), and public organizations preparing annual
procurement plan and disseminating it in information network system (X1), and 3) The guidelines
for preventing corruption in procurement according to the new Act were that SAOs in Mueang
District, Phetchaburi Province, should prepare the procurement plan and strictly control the plan
implementation to keep the procedure and time period performed according to the regulations,
that various channels for public relation should be prepared, and that approaches for procuring
supplies by e-auction should be increased, to reduce the problems in procurement process and to
keep the same standard.
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บทนา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจการ
ปกครองสู่ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปรากฏอยู่ใน 2 หมวดสาคัญ ได้แก่ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ และหมวด 14
ว่าด้ วยการปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตั้ งแต่ มาตรา 249-254 จะเห็นได้ ว่าในมาตรานี้ รัฐ ธรรมนู ญบั ญญั ติให้ไปออก
กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้ องถิ่น ตามหลักการพั ฒนาอย่ างยั่งยืน รวมทั้ งส่ งเสริมและสนับสนุ นการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อิสระในการบริหารการจัดทาบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง
และการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อการคุ้ม ครองประโยชน์ข อง
ประชาชนในท้อ งถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะโดย
ครบถ้วน สามารถที่จะจัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตาม
อานาจหน้าที่และอานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น โดยมี การบั ญญั ติ เกี่ ยวกั บกลไกและขั้ นตอนในการกระจายหน้ าที่ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากร รวมทั้งกรณีการร่วมดาเนินการกับเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือมอบหมายให้เอกชน
หรือหน่ วยงานของรัฐด าเนิ นการที่ เป็ นประโยชน์ แก่ประชาชนในท้ องถิ่นมากกว่ าองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ดาเนินการเองก็สามารถมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการก็ได้ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2560 : 13)
ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใช้อานาจรัฐ การกระทาใด ๆ จึงต้องอยู่ภายใต้หลัก
นิติรัฐ กล่าวคือ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกฎหมายให้อานาจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงยังต้องถูกตรวจสอบการดาเนินการทั้ง
จากผู้มีอานาจกากับดูแลองค์กรภาครัฐอื่น ๆ รวมถึงการตรวจสอบจากภาคประชาชนด้วย จึงต้องดาเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นปีที่
2 ในรัชกาลปัจจุบัน อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการ
ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาไปใช้ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนในกรณีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมีหลักการเดียวกับที่
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ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
(กระทรวงมหาดไทย, 2558)
อย่ างไรก็ ตามในการด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมั กถู กน าเสนอตาม
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ว่านักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา
การทุกจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เป็นจานวน
มาก โดยในส่วนของข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นั้น
ได้มีการรวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กระทาการทุจริตใน 4
ประเภทของความผิดอันได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การจั ดทาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล และการออก
ใบอนุญาต (อมร เลาหมนตรี, 2551 : 2) นอกจากนี้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (2560 : 2) ยังได้สรุปข้อสังเกตที่
ตรวจพบจากการตรวจสอบการจั ดซื้ อจั ดจ้ างขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่ ไม่ เป็ นไปตามระเบี ยบคือ การ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ผู้รับจ้างดาเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา มีการปิดกั้นข่าวสาร
การสอบราคา/ประกวดราคาไม่ให้แพร่หลาย ไม่กว้างขวางและไม่เปิดเผย ไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และการใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เบิกจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด โดยไม่ได้จ่ายเป็นเช็ค การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดเพชรบุ รี ในปั จจุ บั นได้
ดาเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 5 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณี
พิเศษ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารพัสดุเป็นอย่างมาก จึงได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้
วางระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุไว้เพื่อป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกาหนดให้ส่วน ราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่งซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยจะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบี ยบการจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement) ของ
กระทรวงการคลัง โดยการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงมากให้ใช้วิธี e-Shopping ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
มูลค่าการดาเนินการสูงหรือการประมูลแข่งขันเรื่องราคาหรือผลประโยชน์อื่นที่เสนอให้ รัฐให้ใช้วิธี e-Auction
รวมทั้งให้จัดทาประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ด้วย และต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา
และสอบราคา รวมทั้งการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนให้ประชาชนเข้าดู และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นได้ออกกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการสมยอม
กันในการเสนอราคาหรือการฮั้ว โดยตราเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะเป็นผู้เสีย
ภาษีให้รัฐอันเป็นรายได้หลักของแผ่นดิน และต่อสู้ประกอบการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าแข่งขันราคา และ
กาหนดบทลงโทษสถานหนักกับผู้กระทาความผิดทั้งโทษจา โทษปรับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งประชาชน
หรือเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย จากสภาพการณ์และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบันจะ
เห็ นได้ ว่ า ปัญ หาการจัด ซื ้อ จัด จ้า งขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เพชรบุรี
3189

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

(สานัก งานส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่ น จัง หวัด เพชรบุรี, 2560) ยัง พบปัญ หาที่เ กิด ขึ้น นั้นเกิดจากการใช้
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการไม่โปร่งใส ประกอบกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน
ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีการใช้อานาจในการกาหนดราคากลางที่สูง
กว่าความเป็นจริงหรือไม่กาหนดราคาที่ชัดเจน ทาให้มีการเสนอราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจ่ายเงินงบประมาณในการซื้อของสูง กว่า ที่เ ป็น จริง หรือ มีก ารกาหนดคุณ ลักษณะ
เฉพาะ (Specification) ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้แข่งขันรายใด ซึ่งทาให้เอกชนรายนั้นได้เปรียบเอกชนรายอื่น ซึ่ง
ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่แท้จริง หรืออาจมีการเปิดเผยข้อมูลของเอกชนรายใดให้เอกชนรายอื่นทราบ ซึ่งอาจทา
ให้เอกชนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลเสียหาย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 15-17)
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีที่มีความเกี่ยวพันกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล จึงเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ประชาชนหรือองค์กรเอกชนสามารถ
ตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้ทราบว่าวิธีการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้ างขององค์ การบริหารส่ วนต าบลในเขตอาเภอเมื อง จั งหวั ดเพชรบุ รีนั้ นเป็ นไปตามระเบี ยบที่ มี ความโปร่งใส
เป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ปัญหาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เพื่อที่จะเสนอแนะเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งในทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาผลของการป้ องกั น การทุ จ ริต ในการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาปั จจัย ที่มีอิทธิ พลต่ อการป้ องกันการทุ จริต ในการจัดซื้ อจัด จ้า งตามพระราชบั ญญั ติ
พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อสังเคราะห์หาแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) ที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

3190

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

วิธีดาเนินการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
จานวน 288 คน (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจัง หวั ดเพชรบุรี , 2560)
กลุ่ ม ตัว อย่ างในการวิจั ย ได้ แก่ สมาชิ กองค์การบริหารส่ว นต าบลในเขตอาเภอเมือง จัง หวั ด
เพชรบุรี ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125 อ้างถึง
ใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553 : 64) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 192 คน
1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดเพชรบุ รี
จานวน 17 แห่ง
กลุ่ มตั วอย่ างที่ เป็ นผู้ ให้ข้ อมู ลส าคั ญ ผู้ วิ จั ยเลื อกผู้ ให้ข้ อมู ลส าคั ญแบบเจาะจง จ านวน 5 คน
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาง องค์การบริหารส่วน
ตาบลต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ ซึ่งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและผลการประเมินการบริหารงานที่
โปร่งใส เป็นธรรม จากสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตั ว แปรอิส ระ เป็ น การศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่
2.1.1 หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
2.1.2 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอีย ดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
2.1.3 หน่วยงานของรัฐคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1.4 เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นเสนอราคา
2.1.5 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
2.2 ตัวแปรตาม เป็นการศึกษาถึงผลของการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
4 ด้าน ได้แก่
2.2.1 ด้านความคุ้มค่า
2.2.2 ด้านความโปร่งใส
2.2.3 ด้านการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2.4 ด้านการตรวจสอบได้
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น
4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 28 ข้อ
และตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น
4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การป้อ งกัน การทุจ ริต ในการจัด ซื้อจัด จ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด จ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
4. การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการ การ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ
จัด ซื ้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม สร้าง
แบบสอบถามโดยกาหนดขอบเขต และเนื้อหาให้ครอบคลุ มตัวแปรและนิ ยามเชิ งปฏิบัติ การที่ ศึกษา จากนั้นน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบด้านเนื้อหา ความเข้าใจ
และการใช้ภาษาให้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย และนามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาร์ค
(Cronbach, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 109) มีค่าเท่ากับ 0.982 ค่า ความเชื่อ มั่น ของ
แบบสอบถามตอนที ่ 2 เท่า กับ 0.960 และค่า ความเชื ่อ มั ่น ของแบบสอบถามตอนที ่ 3 เท่า กับ 0.973
นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างและผลการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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5.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis)
5.4 แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)
ที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
สรุปผลการศึกษา
1. ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยรวมและรายด้าน
(n = 167)
ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการ
ระดับการ
S.D.
ลาดับที่

จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)
ปฏิบัติ
1.
หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ประจาปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 4.39
0.35 มากที่สุด
1
2. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอี ย ดวิ ธี การและขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและ
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
4.22
0.35
มาก
3
3. หน่ ว ยงานของรั ฐ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ เทคนิ ค และ
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
4.23
0.36
มาก
4
4. เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้
เสียกับผู้อื่นเสนอราคา
4.22
0.34
มาก
2
5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ
ป้องกันการทุจริต
3.93
0.57
มาก
5
มาก
รวม
4.20 0.30
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(   4.20, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีและประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ (   4.39, S.D. = 0.35)
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และด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นเสนอราคา
(   4.22, S.D. = 0.34) รองลงมาคือ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ (   4.22, S.D. = 0.35) หน่วยงานของรัฐ
คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (   4.23, S.D. = 0.36) และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต (   3.93, S.D. = 0.57) ตามลาดับ
2. ผลของการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้าน
(n = 167)
ผลของการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระดับการ
S.D.
ลาดับที่

พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)
ปฏิบัติ
1.
ด้านความคุ้มค่า
4.23
0.34
มาก
2
2. ด้านความโปร่งใส
4.19
0.36
มาก
3
3. ด้านการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.25
0.32
มาก
1
4. ด้านการตรวจสอบได้
4.16
0.33
มาก
4
รวม
4.21
0.29
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลของการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
(   4.21, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้ านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับดังนี้ ด้าน
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (   4.25, S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ด้านความคุ้มค่า (   4.23, S.D. = 0.34)
ด้านความโปร่งใส (   4.19, S.D. = 0.36) และด้านการตรวจสอบได้ (   4.16, S.D. = 0.33) ตามลาดับ
3. ปั จจั ยที่ มี อิทธิ พลต่ อการป้ องกันการทุ จริตในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างตามพระราชบั ญญั ติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม
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ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนั กความส าคั ญของปั จจั ยที่ มี อิทธิ พลต่ อการป้ องกั นการทุ จริตในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวม
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

B
S.E.
t
Sig
สมการตามลาดับความสาคัญ
หน่ วยงานของรัฐคานึ งถึ งคุ ณภาพ เทคนิ ค และ
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (X3)
0.274 0.052 0.342
5.278 0.000**
เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้
มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นเสนอราคา (X4)
0.305 0.047 0.366
6.446 0.000**
หน่วยงานของรัฐจัด ให้มีการบั นทึกรายงานผล
การพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ (X2)
0.131 0.051 0.161
2.553 0.012*
หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ประจาปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (X1)
0.101 0.048 0.123
2.111 0.036*
ค่าคงที่
0.762
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
0.831
2
0.690
ประสิทธิภาพในการทานาย (R )
0.683
ประสิทธิภาพในการทานายทีป่ รับแล้ว
0.16350
ความคลาดเคลื่อนในการทานาย
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.
2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีได้แก่ หน่วยงานของรัฐคานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (X3) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.274 เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มี
หน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่น เสนอราคา (X4) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.305 หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ (X2) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.131 และหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ (X1) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.101 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ 0.831 ประสิทธิภาพในการทานาย ร้อยละ 69.00 ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว ร้อยละ
68.30 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย ร้อยละ 16.35 โดยสามารถสร้างสมการการถดถอยในรูป


คะแนนดิบได้ดังนี้ Y tot = 0.762 + 0.274(X3) + 0.305(X4) + 0.131(X2) + 0.101(X1
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4. แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)
ที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คือ องค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ควรจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด เตรีย มด าเนิน การโครงการก่อนเริ่ม ปีง บประมาณ เพื่อให้การด าเนิน งานในแต่ล ะขั้นตอนตลอดจน
ระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้มาก
ยิ่งขึ้น และเพิ่มวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อได้ผู้ ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูลงกรมบัญชีกลาง ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมี
มาตรฐานเดียวกัน
อภิปรายผล

จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอประเด็นสาคัญที่ค้นพบมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
มีค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด ทั้ งนี้เนื่ องจากองค์การบริหารส่ วนต าบลมี การจั ดท า แผนการจั ดซื้ อล่ วงหน้ าประจาปี และ
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาไปยังผู้รับจ้างโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือกรมบัญชีกลาง และมี การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ที่กล่าวไว้ในมาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ ใช้ในราชการลับ
กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจาเป็น ต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็น
พัสดุที่จะขายทอดตลาด กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และกรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิพิมพ์ หมื่นชานาญ (2552) ที่ได้
ศึกษาการกาหนดมาตรฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยระบุว่า การกาหนดมาตรฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย การกาหนดกระบวนงาน
ในการให้บริการของงานพัสดุ โดยกระบวนงานดังกล่าวประกอบด้วย การกาหนดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้ง
ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. ด้านหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัด ซื้อจัด จ้า งและจัด เก็บ ไว้อย่า งเป็น ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อพบว่า มีการ
กาหนดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้ง นี้
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด มีการ
บัน ทึกรายงานผลการพิจ ารณาการจัด ซื้อจัด จ้า งอย่า งเป็น ระบบ และขั้น ตอนการจัด ซื้อจัด จ้า ง และ มีการ
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จัดสรรงบประมาณเพียงพอทาให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ที่กล่าวไว้ใน
มาตรา 12 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ การจัดทาบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าวให้
เป็น ไปตามระเบียบที่รัฐ มนตรีกาหนด และสอดคล้องกับงานวิจั ย ของวี ระเดช วันชัย (2551) ที่ ศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงม่อน จังหวัดพะเยา เสนอว่า การจัดจ้างต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ
3. ด้านหน่วยงานของรัฐคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การออกแบบ การกาหนดรายละเอีย ดคุณ ลักษณะพัส ดุ มีความ
ชัดเจน ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยคานึงถึงความประหยัดและคุ้มค่า ควบคุมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ที่กล่าวไว้ในมาตรา 9 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิ
ให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้น
แต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้น
ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกัณทิมา แสงรอด (2553) ได้ศึกษาแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ผลการวิจัยที่เสนอว่า การสร้างกลไกควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณภาพโดย
หลักธรรมาภิบาล
4. ด้านเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นเสนอราคา โดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ มีหน้าที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการวางตัวที่
เหมาะสม ไม่นาพรรคพวกของตนเองมาเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่
รัฐหรือผู้มีหน้าที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองหรือ
ผู้ มี ส่ วนเกี่ยวข้ อง ด าเนิ นการเสนอราคาเป็ นไปตามระเบี ยบการจั ดซื้ อจั ดจ้ างขององค์ การบริ หารส่ ว นต าบล
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
ที่กล่าวไว้ในมาตรา 13 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งเป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัด
จ้า ง แต่ไ ม่มีผ ลต่อการจัดซื้อจัด จ้า งอย่า งมีนัยสาคัญ การจัด ซื้อจัด จ้า งนั้น ย่อมไม่ เสียไปและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอณุรักษ์ อินทัตสิงห์ (2553) ได้ศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
นครนายก ผลการวิจัยเสนอว่า ผู้ปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ผู้ขาย และไม่มีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับจ้าง
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5. ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัด จ้าง ร่วมวาง
แผนพัฒนาทั้ งแผนพั ฒนา 5 ปี และแผนพั ฒนาประจาปี ร่วมจัดทาข้อบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ าย และการใช้
งบประมาณ อีกทั้งยังสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อนาไปประกอบการ
พิจ ารณา สอดคล้ องกับ แนวคิด ของ สุ ท ธิ สุ นทรานุ รักษ์ (2558) กล่ า วถึง กระบวนการมี ส่ ว นร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างไว้ว่า ร่างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ให้ค วามสาคัญกับการ
ตรวจสอบและบทบาทภาคประชาชนโดยบัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไว้ ว่า จัดให้นาข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับภาคประชาชนในการติดตาม สังเกตการณ์ ตรวจสอบ
โครงการสาคัญของรัฐ ซึ่งการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นการลดต้นทุน
การป้องกันการทุจริตโดยอาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยรัฐทาหน้าที่จัดหาเครื่องมือ
และให้อานาจกับภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมตรวจสอบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา สุรสิทธิ์
(2550) ได้ศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ที่เสนอว่า
การจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการและวางแผน
6. ด้านความคุ้มค่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการเลือก
พื้นที่ในการดาเนินโครงการที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
การดาเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ มีการจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วนสิ่งใดควรจะทาอะไรก่อน-หลัง สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน โดยคานึงถึงการใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ
กระจายไปทุกพื้นที่ตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์มี ประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ที่กล่าวไว้ในมาตรา 6 ว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของ
รัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ และหมวดบททั่วไป มาตรา 8 ที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับ
หลักการ คือ ความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผน การบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
7. ด้านความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานอย่ างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีมาตรการ
ป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบก าหนดไว้ และมี การแจ้ งหรื อปิ ดประกาศข้ อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ประชาชนได้ทราบและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการสอบราคา หรือ
ประกวดราคาให้ประชาชนทราบ สอดคล้องกับแนวคิดของสุทธิ สุนทรานุรักษ์ (2558) กล่าวถึง การสร้างความ
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โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ว่า ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในมาตรา
11 อธิบายเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและให้ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจะทาให้ผู้สนใจที่จะติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ภายในท้องถิ่นทราบว่าปีงบประมาณนั้น หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้าง และในมาตรา 96
บัญญัติให้หน่วยงานรัฐประกาศเผยแพร่สาระสาคัญหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานรัฐ การเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาสอดคล้องกับหลักการเรื่อง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและภาคประชาชน
ในการตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีเรื่องร้องเรียนเรื่องความไม่ โปร่งใส และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ
รัตน์ มีบุญ (2553) ได้ศึกษาความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขององค์การการค้าโลก ผลการวิจัยพบว่า
หลักความโปร่งใสในความตกลง GPA นั้น มีการเน้นถึงความโปร่งใสในการประกาศโฆษณา ความโปร่งใสในการ
ประกาศ เชิญชวน การแจ้งผลการคัดเลือก การประกาศ โฆษณากฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นหาก
ประเทศไทยต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐก็ต้องศึกษาถึงหลักการและ
วัตถุประสงค์ของความตกลงฉบับดังกล่าวว่าเป็นประการใด หากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี จะสามารถกระทาตาม
หลักการและวัตถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจทาให้เกิดความโปร่งใสภายใต้ความตกลงฉบับนี้ และอาจทา
ให้การทุจริตคอร์รัปชั่นหมดไปจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทย
8. ด้านการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
การปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและบังคับใช้ได้จริง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้า และจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
แผนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีระบบติดตามประเมินผลโครงการที่ถูกต้อง เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการกาหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ที่กล่าวไว้ในมาตรา 8 การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้อง
สอดคล้องกับหลักการคือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และมาตรา 8 ที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับ
หลักการว่าด้วย การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชัน คาบุญ
เรือง, มนต์นภัส มโนการณ์ และยงยุทธ ยะบุญธง (2560: 87) ศึกษาเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมพัสดุของ
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของคู่มือการ
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ปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จังหวัดเชียงใหม่ มีความถูกต้องของเนื้อหาอยู่ใน
ระดับมาก และด้านความเหมาะสมต่อ การนาไปปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
9. ด้านการตรวจสอบได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการรายงานผลการ
ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ ทาการตรวจการจ้างหรือตรวจรับ
พัสดุภายในระยะเวลาที่กาหนด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ เพื่อให้การตรวจ การจ้าง/ตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ที่กล่าวไว้ในมาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้อง
กับหลักการคือ การตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพชร ศรีนาค (2552) ได้ศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ด้านการควบคุมและ
ตรวจสอบคือ การตรวจสอบงานพัสดุจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานผลการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนทราบ
10. แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)
ที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คือ องค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ควรจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
เตรียมดาเนินการโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนตลอดจนระยะเวลาให้
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่ม
วิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อได้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล
ของกรมบัญชีกลาง ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมี มาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากองค์การบริหารส่ วนต าบลในเขตอาเภอเมือง จั งหวั ดเพชรบุรีได้ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้ างตาม
มาตรการและแนวทางในการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง มีการนาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดโทษกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอานาจปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ และนา
ข้อ ตกลงคุ ณ ธรรมมาใช้ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของภาครั ฐ เพื่ อการป้ อ งกั น การทุ จริ ตในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ที่กล่าวไว้ในมาตรา 17 ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ความร่วมมือการป้องกันการทุจริตอาจกาหนดให้มีการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา 18 ก็ได้ ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทาข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าว
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อย
ให้คานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และ
ความคล่องตัวในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สร
อรรถ คุโม (2553) ได้ศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองหาน จังหวัด
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อุดรธานี กรณีการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ หน่วยงานและเจ้า หน้า ที่ที่เกี่ย วข้องควรเพิ่ม บทบาท
เอาจริง เอาจัง ในการบังคับใช้กฎหมายให้มากกว่านี้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การประมูลงาน เสนอราคาให้มี
ความเป็นสาธารณะมากขึ้น ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ ระบบการประมูล ระบบการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน โดยการให้สื่อมวลชน ประชาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่น ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน
กาหนดนโยบาย ปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบในทุกขั้นตอน หน่วยงานราชการไม่ว่าส่วนท้องถิ่นหรือระดับประเทศต้อง
มีการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสุดท้ายควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงทั้ง
นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้รับเหมาก่อสร้างในลักษณะที่เท่าเทียมกัน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ให้มีองค์กรอิ สระในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั่ว ประเทศ หรือให้มีตัว แทน
องค์กรอิส ระ ส่ว นราชการสื่อมวลชน ประชาชน เข้าร่ว มเป็น คณะกรรมการ ร่วม สังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ โตพงษ์ และศุภณัฎฐ์ ทรัพย์นาวิน (2559 : 2026) ได้ศึกษาการนา
นโยบายด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการนานโยบายด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ไปปฏิบัติที่เหมาะสม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติ งานด้านการ
จัดเก็บภาษีและรายได้ควรมีความรู้เฉพาะด้านเป็นอย่างดี ควรได้รับการฝึกทั กษะในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ประชาชน สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้นโยบายสามารถดาเนินไปได้จนบรรลุเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนาไปใช้
1.1 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างควรศึกษาระเบียบพัสดุว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และศึกษาระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) เพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น เนื่อ งจากเป็น ผู้ม ีส่ว นเกี่ย วข้อ งโดยตรงในกระบวนการจัด ซื ้อจัด จ้า ง อาจมีการให้ความรู้โ ดยการ
ประชาสัมพันธ์หรือการฝึกอบรม
1.2 ควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการสร้างการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบ าล ซึ่ง เป็น การตรวจสอบความถูกต้อง รายงานผลการดาเนิน งานและมีการเปิด เผยข้อมูล อย่า ง
ตรงไปตรงมา ให้สังคมได้ทราบ ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัป ชั่นในภาครัฐได้
1.3 ผู้บริหารควรมีการจัดทาแผนบริหารพัสดุล่วงหน้า โดยนาเอาปัญหาของการทางานที่ผ่านมา
นามาปรับ ใช้ ไม่ว่า จะเป็น การสั่ง ซื้อ ไม่ทัน หรือ การกาหนดงบประมาณในการจัด ซื้อ จัด จ้า ง เพื่อ ให้ก าร
บริหารงานพัสดุได้ตรงกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลมากที่สุด
1.4 ควรมีการแก้ไขกฎระเบียบพัสดุให้มีความเหมาะสม ชัดเจน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของการ
ทางาน เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
กระบวนการได้
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกั บ เรื่ อง แนวทางการป้ องกั นการทุ จริ ตในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุป สรรคของการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
(ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เด่นชัดมาก
ขึ้น และนาข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีคุณภาพต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาการป้องกัน การทุจ ริต ในการป้องกัน การทุจ ริต ในการจัด ซื้อจัด จ้างตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภออื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และครอบคลุมมากที่สุด
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