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บทคัดย่อ 

ในการศกึษาครัง้นี ้มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาการพฒันาการจดัการการประมลูงานก่อสร้างรวมทัง้ปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ บริหารท้องถ่ิน  

เจ้าหน้าท่ีจดัซือ้จดัจ้าง  เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัด้านช่าง  และตวัแทนบริษัท ห้างร้าน  รวมทัง้สิน้ 46 คน ผล

การศึกษาพบว่า การจัดการการประมูลงานก่อสร้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหมน่ัน้ โดยสว่นมากพนกังานผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมลูงานก่อสร้างปฏิบติัตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างมี

ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง และมีจริยธรรมในการทํางาน  ส่วนปัญหาอุปสรรคพนักงานผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกับการประมูลงานก่อสร้างยังขาดประสบการณ์ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน อีกทัง้ผู้บริหาร

ท้องถ่ินบางคนคํานงึถงึผลประโยชน์สว่นตนมากกวา่ผลประโยชน์ของประชาชน และแนวทางการแก้ไขพฒันาควร

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานมากขึน้ โดยการส่งไปอบรมในงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้จัดการ

สมัมนาเชิงจริยธรรมให้กบัพนกังาน รวมถึงผู้บริหารด้วย เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานและผู้บริหารมีจริยธรรมในการ

ทํางาน ปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดี ท่ีมีต่อการทํางานเพ่ือประชาชน สร้างขวญั กําลงัใจให้กบัพนกังานท่ีทุ่มเทเพ่ือการ

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  
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลยัการปกครองสว่นท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
1รองศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2067 

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 
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คาํนํา 

 เทศบาลตําบล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึง่ได้รับการกระจายอํานาจจากส่วนกลาง เพ่ือปกครอง

ตนเอง ในการบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนัน้ท่ีจะทราบและเข้าถึงปัญหาของชุมชนใน

ท้องถ่ินได้ใกล้ชิดกว่าส่วนกลางตามพระราชบัญญัติเทศบาลเร่ิมในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2496 โดยกําหนด

ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาไว้  5 ยุทธศาสตร์ ซึง่ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหนึ่งในนัน้

เพ่ือให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการตาม

หลกัการบริหารเพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคมเพ่ือให้คณุภาพชีวิต

ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึน้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรับปรุงและดูแลแหล่งนํา้ และยุทธศาสตร์การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม รวมทัง้บําบดัฟืน้ฟ ูและเฝ้าระวงั ป้องกนั รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

สําหรับอําเภอสารภี เป็นอําเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ท่ีมีความเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว มีการพฒันาทกุๆ ด้านจนเป็นอําเภอขนาดใหญ่ในแง่สถานประกอบการและอตุสาหกรรมขนาดท่ีสองของ

จังหวดัได้รับอานิสงส์มาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลําพูน ปัจจุบันอําเภอสารภีถือได้ว่ามีการพัฒนาจน

สภาพความเจริญเป็นเขตเมืองท่ีเช่ือมต่อกับนครเชียงใหม่ มีประชากรหนาแน่นรองจากอําเภอเมือง เชียงใหม ่

และเป็นอําเภอท่ีรองรับความเจริญของนครเชียงใหม่เพ่ือขยายไปยงัเมืองลําพูน โดยอําเภอสารภีประกอบด้วย

องค์กรปกครองท้องถ่ิน 12 แห่ง ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบง  2. เทศบาลตําบลไชยสถาน 3. 

เทศบาลตําบลชมภู    4. เทศบาลตําบลหนองผึง้ 5. เทศบาลตําบลยางเนิง้ 6. เทศบาลตําบลสารภี 7. เทศบาล

ตําบลดอนแก้ว 8. เทศบาลตําบลท่ากว้าง 9. เทศบาลตําบลหนองแฝก 10. เทศบาลตําบลสนัทรายมหาวงค์ และ      

11.เทศบาลตําบลขวัมงุ 

และในปัจจบุนัการจดัซือ้จดัจ้างงานก่อสร้างในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการทจุริตในการประมลูงาน

ก่อสร้างคือการจดัฮัว้ประมลูทําให้หน่วยงานราชการไมไ่ด้ผลงานตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามแบบแปลนทําให้

ประชาชนท่ีเสียภาษีกับราชการไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้ทางองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจ่ายเงินงบประมาณในจํานวนท่ีสูงกว่าความเป็นจริง เน่ืองด้วยทางบริษัทก่อสร้าง

จะต้องรวมต้นทนุงานก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการจดัฮัว้ประมลู เงินสินบนท่ีให้กบัเจ้าหน้าท่ีของราชการ 
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จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีปัญหากบัการจดัฮัว้ประมลูงานก่อสร้าง

มาตลอดไมม่ากก็น้อย ซึง่ในการแก้ไขปัญหาในแตล่ะองค์กรได้อย่างเป็นสจุริตเท่ียงธรรมและยัง่ยืน อําเภอสารภี 

เป็นอําเภอท่ีรองรับความเจริญจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ จึงทําให้เกิดการพัฒนาขึน้เร่ือยๆ  ทําให้เกิดโครงการ

ก่อสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับความเจริญดงักล่าว ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงการพัฒนาการ

จัดการประมูลงานก่อสร้างเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะในการพัฒนาการจัดการประมลูงานก่อสร้าง ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน

การจดัการงานก่อสร้าง และศกึษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเพ่ือป้องกนัการทุจริตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนนําไปพัฒนาการทํางานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้างเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่และปัญหาอปุสรรคท่ีพบในการดําเนินงาน        พร้อม

ศกึษาแนวทางในการแก้ไขพฒันา  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้  ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความ

เข้าใจ  และสามารถดําเนินการวิจยัได้อย่างถกูต้อง  โดยได้ศกึษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้

 

1 แนวคดิเก่ียวกับการทุจริต 

 การทจุริตและการประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นเร่ืองของการใช้อํานาจหรืออิทธิพลในตําแหน่งหน้าท่ี

ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจกระทําการต่างๆ แทน

รัฐ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เป็นผู้ รักษาประโยชน์ร่วมกนัของมหาชน อํานาจเหล่านีไ้ม่ได้ผูกติดกบัตวับุคคล แต่

มาจากสถานภาพการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาลในการดําเนินงานเพ่ือส่วนรวม ดงันัน้การท่ี

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปเพ่ือประโยชน์สว่นตวั ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก หรือเห็นแก่ความมัง่คัง่และ

สถานภาพท่ีจะได้รับ หรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ ใดหรือราชการ ต้องถือว่าเป็นการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงราชการ(อดุม รัฐอมฤต, 2530) 

 

2. แนวคดิเก่ียวกับการจัดการ 

การจัดการท่ีดีเป็นจุดเร่ิมต้นของการดําเนินขององค์การ การเติบโตและการดํารงอยู่ต่อไปขององค์การ 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งองค์การมีลักษณะร่วมกันอยู่ 3 ประการได้แก่ (1) ทุกองค์การต้องมี

วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง (2) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทํางาน และ (3) องค์การต้องมีการจัด

โครงสร้างงานแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของคนในองค์การ ซึง่จะเห็นว่าองค์การปัจจุบนัต้องเผชิญกบัสภาวะแวดล้อม

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แนวคิดเก่ียวกบัองค์การในแบบเดิม

กบัองค์การสมยัใหมก่็มีความแตกต่างกนั เช่น การจดัการแบบคงเดิมกบัแบบพลวตัร รูปแบบไม่ยืดหยุ่นกบัแบบ
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ยืดหยุ่น การเน้นท่ีตัวงานกับเน้นทักษะ องค์การแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการท่ีคงเดิมไม่ค่อยมีการ

เปลี่ยนแปลง ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้บ้างก็เป็นในช่วงสัน้ๆ แตอ่งค์การปัจจบุนัการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อยู่

ตลอดเวลา จะมีความคงท่ีบ้างเป็นช่วงสัน้ๆ จึงมีการจัดการแบบพลวตัรสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา องค์การแบบเดิมมักมีการจัดการแบบไม่ยืดหยุ่น ส่วนในองค์การ

สมยัใหมจ่ะมีการจดัการท่ียืดหยุ่น (สมคิด บางโม, 2538)   

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการศึกษาในครัง้นีผู้้ ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมได้จากการ

สมัภาษณ์แบบเชิงลกึ การสนทนา การสงัเกต และเอกสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการจดัการการประมลู

งานก่อสร้างเพ่ือป้องกนัการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือนํามา

วิเคราะห์จดัหมวดหมูต่ามประเดน็ท่ีกําหนดไว้แล้วนําข้อมลูท่ีได้มานําเสนอในรูปแบบเชิงบรรยาย  

 

กรอบแนวคดิการศึกษา 

การศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นศึกษาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้างเพ่ือป้องกันการทุจริตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ ถึงลกัษณะของการบริหารจัดการ ปัญหาและ

อปุสรรคท่ีเกิดขึน้และแนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ศกึษาด้านบุคคล 2) ศกึษาด้านวสัดุ

อปุกรณ์  3) ศกึษาด้านการจดัการ 4)ศกึษาด้านงบประมาณ 5) ศกึษาถงึจริยธรรม ในการประมลูงานก่อสร้างของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่   

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการศกึษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจดัซือ้จดัจ้าง เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัด้านงาน

ช่างและตวัแทนบริษัท ห้างร้าน ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไขการพฒันาการจดัการการประมลูงานก่อสร้าง

เพ่ือป้องกนัการทจุริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ ผลการศกึษาดงันีคื้อ     

1. ลักษณะในการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   

  1.1 ด้านบคุคล (Man) เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี จงัหวดั

เชียงใหม ่สว่นใหญ่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานด้านการประมลูงานก่อสร้าง แตย่งัขาดประสบการณ์

ในการทํางาน และความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานด้านการประมลูงานก่อสร้าง พบวา่ จํานวนเจ้าหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ สว่นใหญ่ไมเ่พียงพอกบังานด้านการประมลู

งานก่อสร้างและจะต้องมีการศกึษาระเบียบอย่างเคร่งครัด เพ่ือจะได้ทํางานอย่างรัดกมุ ไมผิ่ดพลาด มีการอบรม

เก่ียวกบัตําแหน่งงานท่ีทํา อบรมเก่ียวกบัระเบียบใหม่ๆ  ให้ทนัเหตกุารณ์ 

  1.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์(Material) วสัดุอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอ

สารภี จังหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ มีเหมาะสมกบังานด้านการประมูลงานก่อสร้าง ถ้าหากมีการล้าสมยัของวสัดุ

อปุกรณ์ก็จะมีการปรับปรุงวสัดอุปุกรณ์เหลา่นัน้ให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ  และความเพียงพอของวสัดอุปุกรณ์ด้าน

การประมูลงานก่อสร้าง พบว่า จํานวนวสัดอุุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี จังหวดั
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เชียงใหม ่สว่นใหญ่เพียงพอกบังานด้านการประมลูงานก่อสร้างต้องอาศยัเคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีช่วยให้งานนัน้

สําเร็จไปด้วยดี 

  1.3 ด้านการจดัการ (Management) การจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามระเบียบการประมูลการก่อสร้างจะต้องมีการประสานงานกัน

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกนั เอกสารจะได้ไมล่า่ช้า ไมโ่ทษกนัไปมา  

  1.4 ด้านงบประมาณ (Money) งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี 

จงัหวดัเชียงใหม ่สว่นใหญ่ จะมีการตัง้งบประมาณไว้ในเทศบญัญติัหรือข้อบญัญติัไว้แล้ว ถ้าหากจะมีการทําเทศ

บญัญัติควรจะมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนงานนัน้ เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบว่า ทางหน่วยงานนัน้ได้ทําตรง

ตามข้อตกลงหรือไม ่

  1.5 ด้านจริยธรรม (Moral) เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสารภี 

จงัหวดัเชียงใหม ่สว่นใหญ่ จะมีจริยธรรมกนัเกือบทกุคน แต่ถ้าหากมีการทุจริตกนันัน้ โดยมากขึน้อยู่กบัผู้บริหาร 

จริยธรรมของผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีวฒิุภาวะสงูแตย่งัขาดคณุธรรม ควรมีการเสริมคณุธรรม จริยธรรมให้กบัผู้บริหาร

ท้องถ่ินเพ่ิมขึน้ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   

2.1 ด้านบคุคล (Man) บคุลากรนัน้ขาดประสบการณ์ในการทํางานการประมลูงานก่อสร้าง 

บคุลากรไมเ่พียงพอตอ่งานประมลูงานก่อสร้าง 

  2.2 ด้านวสัดอุปุกรณ์(Material) โดยสว่นใหญ่ไมค่อ่ยมีปัญหา วสัดอุปุกรณ์นัน้เพียงพออยู่แล้ว 

  2.3 ด้านการจดัการ (Management) ถ้าหากทํางานตามปกติมกัไมค่อ่ยมีปัญหา แตจ่ะมี

ปัญหาก็ตอ่เม่ือทางรัฐบาลสว่นกลางได้โอนเงินอดุหนนุเข้ามาให้ทําโครงการเร่งดว่น โดยสว่นใหญ่ พนกังานจะ

เตรียมเอกสารไมท่นั แตต้่องทําตามกําหนดเวลาท่ีรัฐบาลกลางได้ตัง้ไว้ ทําให้เอกสารดงักลา่ว อาจจะมีการ

ผิดพลาดบ้าง ในเร่ืองราคากลางกบัราคาท้องตลาดนัน้ไมต่รงกนั ทําให้งานท่ีประมลูไปนัน้ ไมมี่คนมาซือ้เอกสาร

งานประมลู และคณะกรรมการตรวจงานจ้างภายนอก เป็นบคุคลท่ีไมรู้่ด้านระเบียบ 

  2.4 ด้านงบประมาณ (Money) ถ้าหากเป็นงบประมาณท่ีตัง้ไว้เก่ียวกบัการประมลูงานก่อสร้าง 

จะไมส่ามารถทําได้เพราะราคาท้องตลาดนัน้สงูกวา่ แตถ้่าหากเป็นงบประมาณสําหรับตัง้ไว้ในการจดัหาบคุลากร

นัน้ ไมส่ามารถทําได้ ด้วยข้อจํากดั ห้ามมีรายจ่ายเกินร้อยละ 40 

  2.5 ด้านจริยธรรม (Moral) โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัจริยธรรมของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

แตจ่ริยธรรมของบคุคลภายนอก เราไมส่ามารถกําหนด หรือไปบงัคบัเขาได้  

3. แนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่    

 3.1 ด้านบุคคล (Man) ควรเพ่ิมบุคลากรให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพ่ือให้งานนัน้สําเร็จ

ลุล่วงไปได้ดี พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น มีการอบรม

เฉพาะตําแหน่งท่ีปฎิบติังานอยู่ ให้ความเอาใจใส่ และสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน เพ่ือให้พนกังานนัน้มีความคิดท่ี

อยากจะทํางานให้เสร็จ สําเร็จ เช่น การเบิกลว่งเวลาให้ถ้าหากทํางานเกินเวลากําหนด  
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  3.2 ด้านวสัดอุปุกรณ์ (Material) มีการปรับปรุงวสัดอุปุกรณ์ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือรองรับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเข้ามา หรืออาจซือ้วสัดอุปุกรณ์มาใหมใ่ช้ทดแทนอนัเก่าท่ีใช้ไมไ่ด้ 

  3.3 ด้านการจดัการ (Management) การจดัการเก่ียวกบัการได้รับเงินอดุหนนุ ทางรัฐบาลควร

จะเพ่ิมระยะเวลาให้มากกวา่นีส้กัหน่อย เพ่ือท่ีจะได้ทําโครงการได้ทนั ในการเปิดซองประมลูราคาควรจะทําท่ีทํา

การขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะท่ีเลย เพ่ือไมต้่องเสียงบประมาณในการอดุหนนุ ในการสอบราคานัน้

ควรจะกําหนดเพดานคา่งานให้สงูขึน้กวา่เดิม ถ้าต่ํากวา่ 500,000 บาท ควรจะเป็นการตกลงราคา โดยท่ีทาง

องค์กรสว่นปกครองท้องถ่ินเป็นคนเลือกผู้ รับเหมาเอง และควรจะมีการออกระเบียบมาเพ่ือท่ีจะลงโทษตวั

ผู้บริหารโดยตรง 

  3.4 ด้านงบประมาณ (Money) ควรจะมีการจดัสรรงบประมาณให้ผลประโยชน์กบัประชาชน

มากท่ีสดุ โดยไมคํ่านงึถงึผลประโยชน์สว่นตวั 

  3.5 ด้านจริยธรรม (Moral) ควรจะมีการสง่ผู้บริหารไปอบรมเก่ียวกบัจริยธรรม เพราะทกุอย่าง

ขึน้อยู่กบัผู้บริหาร ควรจะมีการปลกูฝังการศกึษาให้เดก็ตัง้แตอ่ายยุงัน้อย เพ่ือโตไปแล้วจะเป็นคนดีของสงัคม 

 

การอภปิรายผล 

จากผลการศกึษาการพฒันาการจดัการการประมลูงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอ

สารภี จังหวดัเชียงใหม ่  พบว่า บุคคลท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับการประมูลงานก่อสร้างนัน้มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกบัตําแหน่งท่ีทํา แต่จํานวนของบุคคลในการปฏิบติังานนัน้ไม่เพียงพอ และการพฒันา จะต้องพฒันา

ตวับคุคลเป็นอนัดบัแรก เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องนัน้จะต้องมีการศกึษาระเบียบอย่างเคร่งครัด เพ่ือจะได้ทํางานอย่าง

รัดกมุ ไมผิ่ดพลาด มีการอบรมเก่ียวกบัตําแหน่งงานท่ีทํา อบรมเก่ียวกบัระเบียบใหม่ๆ  ให้ทนัเหตกุารณ์และต้องมี

การคํานงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตวั ในการทํางานท่ีจะประสบผลสําเร็จซึง่ต้องอาศยั

เคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบังานด้านการประมลูงานก่อสร้าง และวสัดอุปุกรณ์ท่ีทนัสมยัช่วยให้งานนัน้

สําเร็จไปด้วยดี ในด้านการจัดการส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามระเบียบการประมูลงานก่อสร้าง จะต้องมีการ

ประสานงานกนัเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกนั เอกสารจะได้ไม่ล่าช้า ไม่โทษกนัไปมา ถ้าหากจะมีการทําเทศบญัญัติ

ควรจะมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนงานนัน้ เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบว่า ทางหน่วยงานนัน้ได้ทําตรงตาม

ข้อตกลงหรือไม่ ด้านงบประมาณจะมีการตัง้ไว้ในเทศบญัญัติไว้แล้ว ส่วนจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีนัน้ไม่มีปัญหา 

แต่ของผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีวุฒิภาวะสูงแต่ยังขาดคุณธรรม ควรมีการเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร

ท้องถ่ินเพ่ิมขึน้  

             

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอ

สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในด้านบุคคล ควรจะมีการเพ่ิมบุคลากรให้เหมาะสมกบัตําแหน่งงาน เพ่ือให้งาน

นัน้สําเร็จลลุว่งไปได้ดี พฒันาความรู้ให้กบับคุลากร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบติังานให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น มีการ

อบรมเฉพาะตําแหน่งท่ีปฎิบัติงานอยู่ ให้ความเอาใจใส่ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เพ่ือให้พนักงานนัน้มี

ความคิดท่ีอยากจะทํางานให้เสร็จ สําเร็จ เช่น การเบิกล่วงเวลาให้ถ้าหากทํางานเกินเวลากําหนด ในด้านวสัดุ

อุปกรณ์ควรมีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเข้ามา ในด้านการ
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จัดการ นัน้ทางรัฐบาลควรให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกระเบียบในการคัดเลือกผู้ รับจ้างในการ

ประมลูงานก่อสร้างเอง ในด้านงบประมาณ ควรจะมีการจดัสรรงบประมาณท่ีให้ผลประโยชน์กบัประชาชนมาก

ท่ีสดุ โดยไมคํ่านงึถงึประโยชน์สว่นตวั และในด้านจริยธรรม ควรมีการส่งเสริมทัง้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารไปอบรม

ในด้านจริยธรรม โดยเฉพาะเน้นตวัผู้บริหารเพราะอํานาจการตดัสินใจอยู่ท่ีตวัผู้บริหาร 
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