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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง ปญหาการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอ     
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อ  
ศึกษาปญหาและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยศึกษาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการตกลงราคา 
และวิธีการสอบราคา เนื่องจากเปนวิธีการที่มี
การใชมากที่สุดในการจัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบล ประชากรที่ศึกษาคือ นายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสวนการคลังองคการบริหาร
สวนตําบลและหัวหนาสวนโยธา ในเขตอําเภอ 
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 12 แหง ซ่ึง
เปนบุคคลที่ เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ผู
ศึกษาสรางขึ้นเอง  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .941   

ผลการวิจัยพบวา 1) วิธีตกลงราคา  
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็น
วาปญหาการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร

สวนตําบลโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่
เปนปญหามากที่สุด คือ อบต.ไดรับงบประมาณ
ไมตรงตามกําหนดเวลา   

2)  วิธีการสอบราคา บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นวาปญหาการจัดซื้อ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยเรื่องที่ เปนปญหามีความ
สอดคลองกับวิธีการจัดจางแบบตกลงราคา คือ  
การไดรับงบประมาณไมตรงตามเวลาที่กําหนด  
คําสําคัญ ปญหาการจัดซื้อจัดจาง, องคการ
บริหารสวนตําบล 
 
Abstract 
 The aims of this study were to study 
the problems of procurement processes in 
Tambon Administrative Organizations in 
Phimai District and to provide suggestion 
guidelines for the developing of the 
procurement processes by closely looking at 
the agreed-pricing method and the checked-

1  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยรัชตภาคย 
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pricing  method. These two methods are the 
most fevered methods used in all the 
Tambon Administrative Organizations in 
Phimai District, The subjects of this study 
were the presidents of the Administrative 
Origination Offices, the permanent secretary 
of the offices, heads of treasurers, heads of 
civil engineers stuff from 12 Tambon 
Administrative Organization Offices and 
they also were those who were responsible 
for the purchasing of the office items. The 
research data were collected through 
structured interviews which the researcher 
made them out himself with the reliability 
value of .941 
 The findings were those 1) The 
agreed-pricing method, the stuff from the 
offices commented that the problems which 
received the highest score was based on the 
time the budget arrived. The money had 
never arrived in time. 2) For the checked-
pricing method which also was ranked high> 
The stuff had given their comments that they 
had the same problems when the transferring 
of the budget was later than the deadline set. 
Keyword : The problems of procurement,  
Tambon Administrative Organization 
 
บทนํา 

ในการปกครองประเทศ มีความจําเปน
ที่จะตองมีองคกรแหงอํานาจเพื่อทําหนาที่
ปกครอง องคกรที่กลาวถึงนี้คือรัฐบาล ซ่ึง

หมายถึงคณะบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจให
ปกครองและบริหารราชการแผนดิน องคการ
ปกครองหรือรัฐบาลจะมีสวนประกอบอยางไร  
หรือมีกี่ระดับ  ยอมขึ้นอยูกับแนวคิดในการใช
อํานาจปกครองและแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศ
นั้นๆ 

ประเทศไทยกอนปพุทธศักราช 2475  
มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ซ่ึงเปนลักษณะการปกครองแบบรวมอํานาจอยู
ที่สวนกลาง จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเปนระบอบระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเมื่อวันที่  
24 มิถุนายน พ.ศ.2475 จึงไดมีการจัดระเบียบ
การบริหารราชการแผนดินใหม โดยแบงการ
ปกครองออกเปน การบริหารราชการสวนกลาง  
ไดแก กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชา
การสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ และการ
บริหารสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหาร
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (ประจักษ 
พันธชูเพชร;2542) 

องค การบริหารส วนตํ าบล  เป น
รูปแบบองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  
เปนสถาบันการปกครองประชาชนในทองถ่ิน  
ซ่ึ งมีความใกล ชิดและสามารถเข าถึงกับ
ประชาชน มีการติดตอสัมพันธกันทางตรง  
โดยประชาชนแจ งความต องการผ าน
กระบวนการประชาคม องคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ตองการนั้น เพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาที่
ของรัฐบาลและสวนกลางมีความเปนอิสระใน
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การดําเนินกิจกรรมและการชี้นําในบางสวน
จากสวนกลางตามที่กฎหมายกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลเปนนิติ
บุคคล  สามารถวางแผนการจัดหา กําหนด
คุณสมบัติที่ตองการ กําหนดราคา กําหนด
งบประมาณ กําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ
ที่ใชภายในเขตพื้นที่ของตนเองไดดวยตนเอง 
โดยมีคณะผูบริหารเสนอความตองการแลวผาน
ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ออกมาเปนขอบัญญัติตําบล ในปจจุบัน
การจัดหาพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล
ในแตละครั้งมีมูลคาไมมากเทากับ กระทรวง  
ทบวง กรมหรือรัฐวิสาหกิจ แตถาหากมีการ
พิจารณาจากจํานวนองคการบริหารสวนตําบล
ในปจจุบันที่มีทั้งหมด 5,765 แหง (กรมสงเสรมิ
การปกครองสวนทองถ่ิน. 2555) หากทุกตําบล
มีปญหาในการจัดซื้อจัดจางก็จะทําใหการ
ดําเนินงานของการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลดานการพัสดุเกิดปญหาขึ้น  
แตหากไดทราบปญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทาง
ในการแกไขในทางที่เหมาะสมจะทําใหเกิดการ
จัดซื้อจัดจางที่มีประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 

ดังนั้นการศึกษาปญหาการจัดซื้อจัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลในครั้งนี้
ผูวิจัยจะศึกษาจากทัศนคติของผูปฏิบัติและผูมี
สวนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง ซ่ึงจะ
วิเคราะหสาเหตุของปญหาอุปสรรค ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการหา
ขอเสนอแนะที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน
ตอไป 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาปญหาและเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ปญหาการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพิ
มายจังหวัดนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  
ประชากรที่ศึกษาคือ นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนา
สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลและ
หัวหนาสวนโยธา ในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 12 แหง ซ่ึงเปนบุคคลที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1)  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  

โดยศึกษาทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางขององคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย  
ระเบียบ ตํารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือ
ราชการ ระเบียบทางราชการ งานวิจัย ตลอดจน
เอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

2)  เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่
ศึกษา ไดแก 1) นายกองคการบริหารสวนตําบล
12 คน 2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 12 คน  
3) หัวหนาสวนการคลัง 12 คน 4) หัวหนาสวน
โยธา 12 คน 

ประเด็นการเก็บขอมูล 
ขอมูลทั่วไป ไดแก การศึกษา อายุงาน  

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง รายได 
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-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ใชแบบมาตรวัดแบบประมาณค า  (Rating  
Scale)  ของลิเคอรท (Likert’s  Scale) โดยแบง
ระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ  คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด 

-  ขอเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูศึกษา

ไดตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณในการตอบ
นําแบบสอบถามมาลงรหัสขอมูลแลวนํามา
วิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  และนําเสนอผลการ
วิ เคราะหข อมูลเชิ งพรรณนา  (Descriptive 
Research) 
 
ผลการศึกษา 
 1.  บุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง  สวนใหญจบ
การศึกษาตั้ งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป    
(รอยละ  56.3) มีรายได เฉลี่ยตอป  96,001-
144,000 บาท (รอยละ 47.9 มีอายุงานมากกวา 
6 ป  (รอยละ 56.3) และเคยผานการอบรม
หลักสูตรตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจาก
ทางราชการมากกวา  3  คร้ัง  (รอยละ41.7) 
  2.  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่

เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมีความคิดเห็นวา
ปญหาการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก  โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ  วิธีตกลงราคา
และวิธีสอบราคา  และเมื่อจําแนกเปนรายวิธี  
เปนดังนี้ 
  2.1  บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติดานการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  มีอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ  อยู
ในระดับมาก 22 ขอ  อยูในระดับปานกลาง 4 
ขอ  และอยูในระดับนอย 2 ขอ   
  ขอที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุดและ
รองลงมา  3  อันดับ  คือ  อบต. ระบุคาปรับไว
ในสัญญา( x = 4.60) อบต. แตงตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับ
งานจาง  ( x = 4.56) อบต. มีการตรวจสอบการ
สงมอบงานกอนการเบิกจายเงิน ( x = 4.50) 
และอบต.ตรวจสอบเอกสารและสถานที่  กอน
จายเงิน  ( x = 4.48)   
  ขอที่มีการปฏิบัติในระดับนอย ไดแก  
อบต.ขาดแคลนบุคลากรในดานวัสดุและการรว
จสอบวัสดุ/งานจางและอบต.ไดรับงบประมาณ
ตรงตามกําหนดเวลา  การไดรับงบประมาณไม
ตรงตามกําหนดจะทําใหการดําเนินโครงการไม
เปนไปตามแผนและประชาชนไมได รับ
ประโยชนจากการดําเนินโครงการอยางเต็มที่ 
  2.2  บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติดานการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีการสอบราคาขององคการ
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บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  พบวาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
ส วนตํ าบลในเขตอํ า เภอพิมาย   จั งหวั ด
นครราชสีมาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวามี  ขออยูในระดับมากที่สุด มี 2 ขอ 
อยูในระดับมาก มี 25 ขอ  อยูในระดับปาน
กลางมี 5 ขอ  และอยูในระดับนอยมี 2 ขอ   
  ขอที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุดและ
รองลงมา 3 อันดับ คือ  อบต.ระบุคาปรับไวใน
สัญญา( x = 4.69)  อบต. แตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจาง ( x = 
4.63)  อบต.มีการตรวจสอบการสงมอบงาน
กอนการเบิกจายเงิน  ( x = 4.50)  และอบต.
ตรวจสอบเอกสารและสถานที่  กอนจายเงิน  
( x = 4.48)  ระดับการปฏิบัติดังกลาวถือเปน
กระบวนการสําคัญในการจัดซื้อ  จัดจางพบวา
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก  คือ  การระบุคาปรับไวในสัญญาอยาง
ชัดเจน  การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับ
พัสดุหรือตรวจรับงานจาง  การตรวจสอบ
เอกสารและสถานที่ในการสงมอบงานกอนการ
เบิกจายเงิน 
  สวนเรื่องที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ
นอย  คือ  การไดรับงบประมาณตรงตามเวลาที่
กําหนด  สงผลใหการดําเนินโครงการตางๆ  ไม
เปนไปตามเวลาที่กําหนด  การดําเนินโครงการ
ไมเหมาะสมกับชวงเวลา  เชน  การกอสราง
ถนนในชวงฤดูฝน  ทําใหงานไมมีคุณภาพและ
มีการกระจุ กตั วของงานในช วงปลายป

งบประมาณ และ อบต.ขาดแคลนบุคลากรผูมี
ความชํานาญทางดานวัสดุ การตรวจสอบตรวจ
รับวัสดุและการตรวจรับงานจาง 
  3.  บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีการตกลงราคาและวิธีการ
สอบราคา  ขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  มากที่สุด
และรองลงมา  คือ  ไดรับงบประมาณไมตรง
ตามเวลาที่กํ าหนด ขาดบุคลากรผูมีความ
ชํานาญทางดานวัสดุ  การตรวจสอบตรวจรับ
วัสดุและการตรวจรับงานจาง  กรรมการไมมี
ความรอบรูเทาที่ควรและไมกระตือรือรนที่จะ
ศึกษาเพิ่มเติม  อบต.เบิกจายใหกับผูขาย/ผูรับ
จางชากวากําหนดและควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจางใหกับผูเกี่ยวของ 
 
สรุปผลการศึกษา 

1) บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  มีความ
คิดเห็นวาปญหาการจัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลโดยรวมอยูในระดับมาก  โดย
ขอที่ เปนปญหามากที่ สุด  คือ  อบต.ได รับ
งบประมาณไมตรงตามกําหนดเวลา  ซ่ึงสงผล
ใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนและ
ประชาชนไมไดรับประโยชนจากการดําเนิน
โครงการอยางเต็มที่  และ อบต.ขาดแคลน
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ จัดจาง และ
การตรวจสอบวัสดุ/ตรวจงานจาง                

2)  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความ
คิดเห็นวาปญหาการจัดซื้อจัดจางขององคการ
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บริหารสวนตําบลโดยรวมอยูในระดับมาก  โดย
เร่ืองที่เปนปญหามีความสอดคลองกับวิธีการจัด
จางแบบตกลงราคา  คือ  การไดรับงบประมาณ
ไมตรงตามเวลาที่กําหนด  สงผลใหการดําเนิน
โครงการตางๆ ไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด  
การดําเนินโครงการไมเหมาะสมกับชวงเวลา  
เชน  การกอสรางถนนในชวงฤดูฝน  ทําใหงาน
ไมมีคุณภาพและมีการกระจุกตัวของงานในชวง
ปลายปงบประมาณ  และ  อบต.ขาดแคลน
บุคลากรผูมีความชํานาญทางดานวัสดุการ
ตรวจสอบตรวจรับวัสดุและการตรวจรับงานจาง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

  1.1  ใหมีกระบวนการสรางความรู
ความเข าใจ  การปฏิบั ติ ตามระเบี ยบแก
ผูเกี่ยวของใหมากยิ่งขึ้น 
  1.2  ควรการเสริมความรู  ทักษะแก
ผูเกี่ยวของใหมากยิ่งขึ้นเพราะการตรวจรับงาน
หรือการติดตามควบคุมงานในบางเรื่องตองการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
  2.1  ศึกษารูปแบบหรือวิธีการใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัด
จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมาก
ยิ่งขึ้น 
 2.2  ศึกษารูปแบบการจัดซื้อจัดจางที่มี
ความเหมาะสมกับการบริหารงานของ อบต. 
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