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การพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่ อสร้ างเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น ในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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Administration in the area of Sarapee district, Chiangmai province
นายสมเกียรติ กดนํา้ คํา1 และ รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ 1
Mr. Somkeat Kodnamkham1 and Somsak Srisontisuk1

บทคัดย่ อ

ในการศึกษาครัง้ นี ้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้ างรวมทังปั
้ ญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขพัฒนา โดยเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก จากผู้บริ หารท้ องถิ่ น
เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อจัดจ้ าง เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับด้ านช่าง และตัวแทนบริ ษัท ห้ างร้ าน รวมทังสิ
้ ้น 46 คน ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการการประมูลงานก่อสร้ างในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่นนั ้ โดยส่วนมากพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการประมูลงานก่อสร้ างปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างมี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง และมีจริ ยธรรมในการทํ างาน ส่วนปั ญหาอุปสรรคพนักงานผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับการประมูลงานก่อสร้ างยังขาดประสบการณ์ และความชํานาญในการปฏิ บัติงาน อีกทัง้ ผู้บริ หาร
ท้ องถิ่นบางคนคํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นตนมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน และแนวทางการแก้ ไขพัฒนาควร
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ ในการปฏิ บัติงานมากขึน้ โดยการส่งไปอบรมในงานที่ เกี่ ยวข้ อง พร้ อมทัง้ จัดการ
สัมมนาเชิงจริ ยธรรมให้ กบั พนักงาน รวมถึงผู้บริ หารด้ วย เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้บริ หารมีจริ ยธรรมในการ
ทํางาน ปลูกฝั งจิตสํานึกที่ดี ที่มีต่อการทํางานเพื่อประชาชน สร้ างขวัญ กําลังใจให้ กบั พนักงานที่ท่มุ เทเพื่อการ
ทํางาน

ABSTRACT
The objective of this research was to study the Development of the Bidding Management for the
Protecting Misappropriation of Local Administration in the area of Sarapee district, Chiangmai province,
including the problems, obstacles and the guidance on the development. The data collection came from
the local official in-depth interviewing, the purchasing officers, and the staff who dealt with engineering
construction, dealers, agents, and hardware stores amount 46 peoples.
According to the qualitative study, it was found that Bidding Management for the Protecting
Misappropriation of Local Administration in the area of Sarapee district, Chiangmai province was based on
the procuring procedure as usual for they had ethical behaviors on the working. The problems came from
the lack of knowledge on the bidding and the construction in addition to the local officers wanted their own
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benefits from the construction rather than the benefits of the local people. The recommendation would be to
promote and to provide more experience and more knowledgeable personnel to work with the local
projects; or else to send them for training and learning the knowledge on the ethics and moral code of
conduct which would be included the administrators as well. The promotion would focus on the working
ethical mode of conducts and the self-realization of virtue towards people; and the making of morale so that
the working people would have dedication and devotion to the works they do.
Keywords : Bidding Management
E-mail address : kai_keat19@hotmail.com

คํานํา

เทศบาลตําบล คือ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นซึง่ ได้ รับการกระจายอํานาจจากส่วนกลาง เพื่อปกครอง
ตนเอง ในการบริ หารงานภายใต้ ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนันที
้ ่จะทราบและเข้ าถึงปั ญหาของชุมชนใน
ท้ องถิ่นได้ ใกล้ ชิดกว่าส่วนกลางตามพระราชบัญญัติเทศบาลเริ่ มในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ซึง่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหนึ่งในนัน้
เพื่ อ ให้ ประชาชน มีคุณภาพชี วิต ที่ ดีแ ละอยู่ร่ วมกันอย่างมี ความสุข ยุทธศาสตร์ การบริ หารงานราชการตาม
หลักการบริ หารเพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่น ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมเพื่อให้ คณ
ุ ภาพชีวิต
ประชาชนมี ความเป็ นอยู่ดีขึน้ เสริ ม สร้ างความเข้ มแข็ ง ของชุมชน ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้
ประชาชนมี อ าชี พ มี ร ายได้ ส่ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว ปรั บ ปรุ ง และดูแ ลแหล่ ง นํ า้ และยุท ธศาสตร์ ก ารอนุรั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยการสร้ างจิ ตสํ านึก และความตระหนัก ในการจัด การทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้ อม รวมทังบํ
้ าบัดฟื น้ ฟู และเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
สําหรั บ อําเภอสารภี เป็ นอํ าเภอหนึ่งในเขตปริ มณฑลของนครเชี ย งใหม่ที่มี ความเจริ ญ เติ บโตอย่าง
รวดเร็ ว มีการพัฒนาทุกๆ ด้ านจนเป็ นอําเภอขนาดใหญ่ในแง่สถานประกอบการและอุตสาหกรรมขนาดที่สองของ
จังหวัดได้ รับอานิสงส์มาจากนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลําพูน ปั จจุบันอําเภอสารภีถือได้ ว่ามีการพัฒนาจน
สภาพความเจริ ญเป็ นเขตเมืองที่เชื่อมต่อกับนครเชียงใหม่ มีประชากรหนาแน่นรองจากอําเภอเมือง เชียงใหม่
และเป็ นอําเภอที่รองรับความเจริ ญของนครเชียงใหม่เพื่อขยายไปยังเมืองลําพูน โดยอําเภอสารภีประกอบด้ วย
องค์ กรปกครองท้ องถิ่ น 12 แห่ง ได้ แก่ 1. องค์ การบริ หารส่วนตําบลป่ าบง 2. เทศบาลตําบลไชยสถาน 3.
เทศบาลตําบลชมภู 4. เทศบาลตําบลหนองผึ ้ง 5. เทศบาลตําบลยางเนิ ้ง 6. เทศบาลตําบลสารภี 7. เทศบาล
ตําบลดอนแก้ ว 8. เทศบาลตําบลท่ากว้ าง 9. เทศบาลตําบลหนองแฝก 10. เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงค์ และ
11.เทศบาลตําบลขัวมุง
และในปั จจุบนั การจัดซื ้อจัดจ้ างงานก่อสร้ างในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการทุจริ ตในการประมูลงาน
ก่อสร้ างคือการจัดฮัวประมู
้
ลทําให้ หน่วยงานราชการไม่ได้ ผลงานตามมาตรฐานงานก่อสร้ างตามแบบแปลนทําให้
ประชาชนที่เสียภาษี กับราชการไม่ได้ รับผลประโยชน์ สูงสุดกับการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมทังทางองค์
้
กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจะต้ องจ่ายเงินงบประมาณในจํานวนที่สูงกว่าความเป็ นจริ ง เนื่องด้ วยทางบริ ษัทก่อสร้ าง
จะต้ องรวมต้ นทุนงานก่อสร้ าง ค่าใช้ จ่ายในการจัดฮัวประมู
้
ล เงินสินบนที่ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของราชการ
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่งมีปัญหากับการจัดฮัวประมู
้
ลงานก่อสร้ าง
มาตลอดไม่มากก็น้อย ซึง่ ในการแก้ ไขปั ญหาในแต่ละองค์กรได้ อย่างเป็ นสุจริ ตเที่ยงธรรมและยัง่ ยืน อําเภอสารภี
เป็ นอําเภอที่รองรั บความเจริ ญจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ จึงทําให้ เกิดการพัฒนาขึน้ เรื่ อยๆ ทําให้ เกิดโครงการ
ก่อสร้ างพื น้ ฐานเพื่อรองรั บความเจริ ญดังกล่าว ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงการพัฒนาการ
จัดการประมูลงานก่อสร้ างเพื่ อป้องกันการทุจริ ตขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตอําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะในการพัฒนาการจัดการประมูลงานก่อสร้ าง ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคใน
การจัดการงานก่อสร้ าง และศึกษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาในการจัดการงานก่อสร้ างเพื่อป้องกันการทุจริ ตของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนําไปพัฒนาการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ ลกั ษณะการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้ างเพื่อป้องกันการทุจริ ตขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และปั ญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน
พร้ อม
ศึกษาแนวทางในการแก้ ไขพัฒนา
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดความรู้ ความ
เข้ าใจ และสามารถดําเนินการวิจยั ได้ อย่างถูกต้ อง โดยได้ ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต
การทุจริ ตและการประพฤติมิชอบในวงราชการเป็ นเรื่ องของการใช้ อํานาจหรื ออิทธิพลในตําแหน่งหน้ าที่
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้ได้ รับมอบหมายให้ มีอํานาจกระทําการต่างๆ แทน
รัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นผู้รักษาประโยชน์ร่วมกันของมหาชน อํานาจเหล่านี ้ไม่ได้ ผูกติดกับตัวบุคคล แต่
มาจากสถานภาพการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐซึ่งเป็ นกลไกของรั ฐบาลในการดําเนินงานเพื่อส่วนรวม ดังนัน้ การที่
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปเพื่อประโยชน์สว่ นตัว ญาติพี่น้อง พรรคพวก หรื อเห็นแก่ความมัง่ คัง่ และ
สถานภาพที่จะได้ รับ หรื อทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใดหรื อราชการ ต้ องถือว่าเป็ นการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ(อุดม รัฐอมฤต, 2530)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
การจัดการที่ดีเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการดําเนินขององค์การ การเติบโตและการดํารงอยู่ต่อไปขององค์การ
แนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งองค์ การมีลักษณะร่ วมกันอยู่ 3 ประการได้ แก่ (1) ทุก องค์ การต้ องมี
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของตนเอง (2) ทุกองค์ การต้ องมีคนร่ วมกันทํ างาน และ (3) องค์การต้ องมีการจัด
โครงสร้ างงานแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบของคนในองค์การ ซึง่ จะเห็นว่าองค์การปั จจุบนั ต้ องเผชิญกับสภาวะแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ องค์การต้ องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แนวคิดเกี่ยวกับองค์การในแบบเดิม
กับองค์การสมัยใหม่ก็มีความแตกต่างกัน เช่น การจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัตร รู ปแบบไม่ยืดหยุ่นกับแบบ
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ยื ด หยุ่ น การเน้ น ที่ ตัว งานกับ เน้ นทัก ษะ องค์ ก ารแบบเดิ ม จะมี ลัก ษณะการจัด การที่ ค งเดิ ม ไม่ ค่ อ ยมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ถ้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นบ้ างก็เป็ นในช่วงสันๆ
้ แต่องค์การปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอยู่
ตลอดเวลา จะมีความคงที่บ้างเป็ นช่วงสันๆ
้ จึงมีการจัดการแบบพลวัตรสามารถปรับเปลี่ยนให้ สอดรับกับการ
เปลี่ ย นแปลงของสิ่ง แวดล้ อมตลอดเวลา องค์ การแบบเดิ มมัก มี การจัดการแบบไม่ยื ด หยุ่น ส่วนในองค์ ก าร
สมัยใหม่จะมีการจัดการที่ยืดหยุ่น (สมคิด บางโม, 2538)
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาในครั ง้ นี ผ้ ้ ูศึกษาใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมได้ จากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสนทนา การสังเกต และเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการจัดการการประมูล
งานก่อสร้ างเพื่อป้องกันการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนํามา
วิเคราะห์จดั หมวดหมูต่ ามประเด็นที่กําหนดไว้ แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มานําเสนอในรู ปแบบเชิงบรรยาย
กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาครั ง้ นีม้ ่งุ เน้ นศึกษาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้ างเพื่อป้องกันการทุจริ ตของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ถึงลักษณะของการบริ หารจัดการ ปั ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ ้นและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ 1) ศึกษาด้ านบุคคล 2) ศึกษาด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ 3) ศึกษาด้ านการจัดการ 4)ศึกษาด้ านงบประมาณ 5) ศึกษาถึงจริ ยธรรม ในการประมูลงานก่อสร้ างของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อจัดจ้ าง เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิด้านงาน
ช่างและตัวแทนบริ ษัท ห้ างร้ าน ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไขการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้ าง
เพื่อป้องกันการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาดังนี ้คือ
1. ลักษณะในการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่ อสร้ างเพื่อป้องกันการทุจริ ตขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1.1 ด้ านบุคคล (Man) เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานด้ านการประมูลงานก่อสร้ าง แต่ยงั ขาดประสบการณ์
ในการทํางาน และความเพียงพอของเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้ านการประมูลงานก่อสร้ าง พบว่า จํานวนเจ้ าหน้ าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอกับงานด้ านการประมูล
งานก่อสร้ างและจะต้ องมีการศึกษาระเบียบอย่างเคร่ งครัด เพื่อจะได้ ทํางานอย่างรัดกุม ไม่ผิดพลาด มีการอบรม
เกี่ยวกับตําแหน่งงานที่ทํา อบรมเกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ ให้ ทนั เหตุการณ์
1.2 ด้ านวัสดุอุปกรณ์ (Material) วัสดุอุปกรณ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ มีเหมาะสมกับงานด้ านการประมูลงานก่อสร้ าง ถ้ าหากมีการล้ าสมัยของวัสดุ
อุปกรณ์ก็จะมีการปรับปรุ งวัสดุอปุ กรณ์เหล่านันให้
้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ และความเพียงพอของวัสดุอปุ กรณ์ ด้าน
การประมูลงานก่อสร้ าง พบว่า จํานวนวัสดุอุปกรณ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสารภี จังหวัด
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เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เพียงพอกับงานด้ านการประมูลงานก่อสร้ างต้ องอาศัยเครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ ที่ช่วยให้ งานนัน้
สําเร็ จไปด้ วยดี
1.3 ด้ านการจัดการ (Management) การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามระเบียบการประมูลการก่อสร้ างจะต้ องมีการประสานงานกัน
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจกัน เอกสารจะได้ ไม่ลา่ ช้ า ไม่โทษกันไปมา
1.4 ด้ านงบประมาณ (Money) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ จะมีการตังงบประมาณไว้
้
ในเทศบัญญัติหรื อข้ อบัญญัติไว้ แล้ ว ถ้ าหากจะมีการทําเทศ
บัญญัติควรจะมีประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่ วมในแผนงานนัน้ เพื่อที่จะได้ ตรวจสอบว่า ทางหน่วยงานนัน้ ได้ ทําตรง
ตามข้ อตกลงหรื อไม่
1.5 ด้ านจริ ยธรรม (Moral) เจ้ าหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตอําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ จะมีจริ ยธรรมกันเกือบทุกคน แต่ถ้าหากมีการทุจริ ตกันนัน้ โดยมากขึ ้นอยู่กบั ผู้บริ หาร
จริ ยธรรมของผู้บริ หารท้ องถิ่นที่มีวฒ
ุ ิภาวะสูงแต่ยงั ขาดคุณธรรม ควรมีการเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้ กบั ผู้บริ หาร
ท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้น
2. ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่ อสร้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.1 ด้ านบุคคล (Man) บุคลากรนันขาดประสบการณ์
้
ในการทํางานการประมูลงานก่อสร้ าง
บุคลากรไม่เพียงพอต่องานประมูลงานก่อสร้ าง
2.2 ด้ านวัสดุอปุ กรณ์(Material) โดยส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยมีปัญหา วัสดุอปุ กรณ์นนเพี
ั ้ ยงพออยู่แล้ ว
2.3 ด้ านการจัดการ (Management) ถ้ าหากทํางานตามปกติมกั ไม่คอ่ ยมีปัญหา แต่จะมี
ปั ญหาก็ตอ่ เมื่อทางรัฐบาลส่วนกลางได้ โอนเงินอุดหนุนเข้ ามาให้ ทําโครงการเร่ งด่วน โดยส่วนใหญ่ พนักงานจะ
เตรี ยมเอกสารไม่ทนั แต่ต้องทําตามกําหนดเวลาที่รัฐบาลกลางได้ ตงไว้
ั้
ทําให้ เอกสารดังกล่าว อาจจะมีการ
ผิดพลาดบ้ าง ในเรื่ องราคากลางกับราคาท้ องตลาดนันไม่
้ ตรงกัน ทําให้ งานที่ประมูลไปนัน้ ไม่มีคนมาซื ้อเอกสาร
งานประมูล และคณะกรรมการตรวจงานจ้ างภายนอก เป็ นบุคคลที่ไม่ร้ ู ด้านระเบียบ
2.4 ด้ านงบประมาณ (Money) ถ้ าหากเป็ นงบประมาณที่ตงไว้
ั ้ เกี่ยวกับการประมูลงานก่อสร้ าง
จะไม่สามารถทําได้ เพราะราคาท้ องตลาดนันสู
้ งกว่า แต่ถ้าหากเป็ นงบประมาณสําหรับตังไว้
้ ในการจัดหาบุคลากร
นัน้ ไม่สามารถทําได้ ด้ วยข้ อจํากัด ห้ ามมีรายจ่ายเกินร้ อยละ 40
2.5 ด้ านจริ ยธรรม (Moral) โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรมของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
แต่จริ ยธรรมของบุคคลภายนอก เราไม่สามารถกําหนด หรื อไปบังคับเขาได้
3. แนวทางแก้ ไขปั ญหาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่ อสร้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3.1 ด้ านบุคคล (Man) ควรเพิ่มบุคลากรให้ เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพื่อให้ งานนัน้ สําเร็ จ
ลุล่วงไปได้ ดี พัฒนาความรู้ ให้ กับบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติงานให้ ถูกต้ องตามระเบียบ เช่น มีการอบรม
เฉพาะตําแหน่งที่ปฎิบตั ิงานอยู่ ให้ ความเอาใจใส่ และสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงาน เพื่อให้ พนักงานนันมี
้ ความคิดที่
อยากจะทํางานให้ เสร็ จ สําเร็ จ เช่น การเบิกล่วงเวลาให้ ถ้าหากทํางานเกินเวลากําหนด
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3.2 ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ (Material) มีการปรับปรุ งวัสดุอปุ กรณ์ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ ามา หรื ออาจซื ้อวัสดุอปุ กรณ์มาใหม่ใช้ ทดแทนอันเก่าที่ใช้ ไม่ได้
3.3 ด้ านการจัดการ (Management) การจัดการเกี่ยวกับการได้ รับเงินอุดหนุน ทางรัฐบาลควร
จะเพิ่มระยะเวลาให้ มากกว่านี ้สักหน่อย เพื่อที่จะได้ ทําโครงการได้ ทนั ในการเปิ ดซองประมูลราคาควรจะทําที่ทํา
การขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละที่เลย เพื่อไม่ต้องเสียงบประมาณในการอุดหนุน ในการสอบราคานัน้
ควรจะกําหนดเพดานค่างานให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิม ถ้ าตํ่ากว่า 500,000 บาท ควรจะเป็ นการตกลงราคา โดยที่ทาง
องค์กรส่วนปกครองท้ องถิ่นเป็ นคนเลือกผู้รับเหมาเอง
และควรจะมีการออกระเบียบมาเพื่อที่จะลงโทษตัว
ผู้บริ หารโดยตรง
3.4 ด้ านงบประมาณ (Money) ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให้ ผลประโยชน์กบั ประชาชน
มากที่สดุ โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์สว่ นตัว
3.5 ด้ านจริ ยธรรม (Moral) ควรจะมีการส่งผู้บริ หารไปอบรมเกี่ยวกับจริ ยธรรม เพราะทุกอย่าง
ขึ ้นอยู่กบั ผู้บริ หาร ควรจะมีการปลูกฝั งการศึกษาให้ เด็กตังแต่
้ อายุยงั น้ อย เพื่อโตไปแล้ วจะเป็ นคนดีของสังคม

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้ างขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า บุคคลที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการประมูลงานก่อสร้ างนันมี
้ ความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหน่งที่ทํา แต่จํานวนของบุคคลในการปฏิบตั ิงานนันไม่
้ เพียงพอ และการพัฒนา จะต้ องพัฒนา
ตัวบุคคลเป็ นอันดับแรก เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องนันจะต้
้ องมีการศึกษาระเบียบอย่างเคร่ งครัด เพื่อจะได้ ทํางานอย่าง
รัดกุม ไม่ผิดพลาด มีการอบรมเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่ทํา อบรมเกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ ให้ ทนั เหตุการณ์ และต้ องมี
การคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ในการทํางานที่จะประสบผลสําเร็ จซึง่ ต้ องอาศัย
เครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ ที่เหมาะสมกับงานด้ านการประมูลงานก่อสร้ าง และวัสดุอปุ กรณ์ ที่ทนั สมัยช่วยให้ งานนัน้
สํ า เร็ จ ไปด้ วยดี ในด้ า นการจัด การส่ ว นใหญ่ จ ะปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บการประมูล งานก่ อ สร้ าง จะต้ อ งมี ก าร
ประสานงานกันเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจกัน เอกสารจะได้ ไม่ล่าช้ า ไม่โทษกันไปมา ถ้ าหากจะมีการทําเทศบัญญัติ
ควรจะมีประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่ วมในแผนงานนัน้ เพื่อที่ จะได้ ตรวจสอบว่า ทางหน่วยงานนัน้ ได้ ทําตรงตาม
ข้ อตกลงหรื อไม่ ด้ านงบประมาณจะมีการตังไว้
้ ในเทศบัญญัติไว้ แล้ ว ส่วนจริ ยธรรมของเจ้ าหน้ าที่นนไม่
ั ้ มีปัญหา
แต่ของผู้บริ หารท้ องถิ่ นที่มีวุฒิภาวะสูงแต่ยังขาดคุณธรรม ควรมีการเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้ กับผู้บริ หาร
ท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้ างขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในด้ านบุคคล ควรจะมีการเพิ่มบุคลากรให้ เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพื่อให้ งาน
นันสํ
้ าเร็ จลุลว่ งไปได้ ดี พัฒนาความรู้ ให้ กบั บุคลากร เพื่อให้ บุคลากรปฏิบตั ิงานให้ ถูกต้ องตามระเบียบ เช่น มีการ
อบรมเฉพาะตําแหน่งที่ปฎิ บัติงานอยู่ ให้ ความเอาใจใส่ และสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงาน เพื่ อให้ พนักงานนัน้ มี
ความคิดที่อยากจะทํางานให้ เสร็ จ สําเร็ จ เช่น การเบิกล่วงเวลาให้ ถ้าหากทํางานเกินเวลากําหนด ในด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ ควรมีการปรั บปรุ งวัสดุอุปกรณ์ ให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่ อรองรั บเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่ เข้ ามา ในด้ านการ
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จัดการ นัน้ ทางรั ฐบาลควรให้ อํานาจองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นออกระเบี ยบในการคัดเลือกผู้รับจ้ างในการ
ประมูลงานก่อสร้ างเอง ในด้ านงบประมาณ ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณที่ให้ ผลประโยชน์กบั ประชาชนมาก
ที่สดุ โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์สว่ นตัว และในด้ านจริ ยธรรม ควรมีการส่งเสริ มทังเจ้
้ าหน้ าที่และผู้บริ หารไปอบรม
ในด้ านจริ ยธรรม โดยเฉพาะเน้ นตัวผู้บริ หารเพราะอํานาจการตัดสินใจอยู่ที่ตวั ผู้บริ หาร
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