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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติฯดังกล่าว
ไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติและด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้
เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัย
ด้านขวัญก าลังใจและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการเงินและงบประมาณ ปัจจัยด้านการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยด้านการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง คือ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน งบประมาณไม่เพียงพอกับแผนการด าเนินงาน การจัดการภายใน
ยังขาดการบริหารจัดการที่ด ีแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง คือ บุคลากรด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายเช่ือมโยงให้มีการปฏิบัติได้
รวดเร็วและรองรับการด าเนินการได้ ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
และควรปรับปรุงการเบิกจ่ายให้รวดเร็วมากข้ึน ควรจัดการความรู้ให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

ค าส าคัญ: การจัดซื้อจัดจ้าง  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
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บทน า 
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่               

23 สิงหาคม 2560 มีผลท าให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ถูกยกเลิกไปด้วย พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ได้มีการมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้ยึดหลักการ 4 ประการ คือ เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ ที่ส าคัญคือ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อันเป็นการยกระดับความเช่ือมั่น  เพื่อให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครฐัมีกรอบการปฏิบัตงิานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมกีารก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ ให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันจะเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป              
อีกทั้งยังได้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาบังคับใช้
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กรุงเทพมหานคร เป็นราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยพระราชบัญญัติ         
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้ 

1. สภากรุงเทพมหานคร (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 
ประชาชน มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี 50 เขตปกครอง มีสภากรุงเทพมหานคร       
ได้ 50 คน ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียว สภากรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ทางนิติบัญญัติ รวมทั้ง
ควบคุมและตรวจสอบการท างานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหาร) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                       
มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย และบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นตามกฎหมาย โดยมีรองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครไม่เกิน 4 คน ช่วยในการบริหารงานตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  

โครงสร้างทางการบริหาร ประกอบด้วย 19 ส านัก และแบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต ซึ่งท าหน้าที่
บริหาร และบริการประชาชน ภายใต้อ านาจหน้าที่กฎหมายก าหนด อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน    
มาจาก 2 ส่วน ได้แก่  

1. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามมาตรา 89  
2. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจลงสู่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ได้มีการน า

นโยบายในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และธรรมาภิบาล (Good Governance) 
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงท าใหส้ านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีภารกิจงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องรับผิดชอบ ซึ่งทรัพยากรบุคคลทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนน้อย มีภารกิจในด้านต่าง ๆ 
นอกเหนือจากงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีการ
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้ประสบปัญหา
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ความล่าช้าในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ จึงท าให้ขาดข้อมูลในการจัดท าแนวทางการปรับปรุงวิธีการท างาน หากมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับวิธีการท างาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคการท างาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ก็จะสามารถน าผลการศึกษาที่ไดน้ั้นไปจดัระบบเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าท่ีสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคของการท างานได้เป็นอย่างดี  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการปฏิบัติงานจัดซื้อ                 
จัดจ้างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
: กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษาไปหาแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรภาครัฐช้ันน าในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชน
ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ และที่ส าคัญยิ่งเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและกรุงเทพมหานครต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบ        
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 40-42) 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการกองทะเบียนประวัติข้าราชการ จ านวน 1 คน 
2. ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 
3. หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 คน 
4. หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป จ านวน 2 คน  
5. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 5 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่  
1.1 หนังสือท่ัวไป เช่น ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
1.3  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัต ิ               

เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยที่ผู้วิจัยเลือก

วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) 
โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค า
บอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน ดังนี ้

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ

แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน และ
แตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยการจัดซื้อจัดจ้าง   
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ และแนวทางการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัยเอกสาร 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องพบว่า  

  1. ความหมายของค าว่า งานจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) 
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พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้นิยามความหมายไว้ในมาตรา 4 ไว้ว่า 
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยวิธีการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือวิธีการ
ท านิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 วันทนีย์ แสนภักดี (2553, หน้า12) ได้กล่าวว่า การจัดซื้อ คือ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการทดลอง ติดตั้ง 
และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ หากแต่ไม่รวมถึงการจัดการพัสดุในลักษณะการจ้างและได้กล่าวว่า การจัดจ้างให้
รวมถึงการรับขน และการจ้างท าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการหากแต่ไม่
รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ (2562, หน้า 186) ได้ให้ความหมายของ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไว้ว่า การกระท า
ของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ในการให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรืองานก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์ โดยในการด าเนินการนั้น รัฐจะต้องกระท าการเพื่อให้ได้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจมากที่สุด  

2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2560) กล่าวว่า หลักการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานของรัฐ และต้อง
สอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน  

 2.2 โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ เพียงพอต่อการ
ยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

  2.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   

  2.4 ตรวจสอบได้ มีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ  

 3. สาระส าคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

3.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ ค านึงถึงคุณภาพ 
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดนุั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัด จ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมี
ยี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

3.2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิด ประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ยกเว้น กรณีเร่งด่วนหรือใช้ในราชการลับ กรณีที่มีวงเงิน
ตามที่ก าหนดหรือมีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือท่ีจะขายทอดตลาด การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงิน ค่าจ้างตามก าหนดหรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วน หรือเกี่ยวกับความมั่นคง                
ของชาติ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วต้องจัดท าบันทึกและรายงานผลการพิจารณา 

3.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต จะต้องมี ข้อตกลง
คุณธรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกัน ว่าจะไม่
กระท าการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ในโครงการ
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การที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการนั้นๆการเข้าร่วม สังเกตการณ์ 
ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ 

3.4 คณะกรรมการในระดับนโยบายมีจ านวน 5 คณะ ได้แก่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  

3.5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้น ทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ส าหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ราคากลาง
เห็นสมควรให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่าย สารสนเทศใน
กรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอีก  

4.  วิธีการซื้อหรือจ้าง กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้  
4.1 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป กระท าได้ 3 วิธี  

  4.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่
ซับซ้อน เป็น สินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ ใน
ระบบ e - catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : 
RFQ) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (2) การเสนอราคา 
โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท 
  4.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงิน เกิน 
500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding                          
: e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด      
  4.1.3 วิธีสอบราคา คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระท า
ได้ในกรณีที่พื้นที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญณาณอินเตอร์เน็ต หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ สามารถเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

4.2 วิธีคัดเลือก เป็นการเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซึ่ง ต้องไม่น้อยกว่า 3 
ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย ทั้งนี้สามารถใช้วิธี
คัดเลือกได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ดังนี้  

4.2.1 ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก   
4.2.2 พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการ  

โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมี จ านวนจ ากัด    
4.2.3 มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้    
4.2.4 ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเปน็ ต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
4.2.5 ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ      
4.2.6 ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับ  

ความมั่นคงของประเทศ     
4.2.7 งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารดุเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณ 

ค่าซ่อมได้   
4.2.8 กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตัิตรงตามที่ก าหนดรายใด รายหนึ่งให้เข้า
ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเง่ือนไขดังนี้  

4.3.1 ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น  
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก     
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4.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ 
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1      

4.3.3 มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน 
จ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ ทดแทนได้ 
  4.3.4 มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความ เสียหายร้ายแรง 

4.3.5 เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัด 
จ้างเพ่ิมเติม โดยมูลค่าของพัสดุทจี่ัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า   

4.3.6 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ  
หน่วยงานของต่างประเทศ   

4.3.7 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
4.3.8 กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

5.  พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานครนั้น ต้องใช้ข้อบัญญัติและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงาน ดังนี้   

5.1 พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
5.3 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
5.4 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการ

ตรวจเงิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
กล่าวโดยสรุปจากสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government 

Procurement : e-GP) พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านจัดซื้อจัดจ้าง ที่หน่วยงานใช้ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะน าสาระส าคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบข้างต้น และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ มาใช้เป็น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจะน ามาพิจารณาร่วมกับองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management)  และนวัตกรรมการจัดการ (Management innovation) เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงล าดับตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี ้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร :  

กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
1.1 ปัจจัยด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ  
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบ
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดยีวกันทุกหน่วยงานภายใต้กฎหมายนี้ทุกหน่วยงานตอ้งด าเนินการเหมือนกันหมด โดย
มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้บังคับ เน้นการท างานตามขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามช้ันการบังคับบัญชาโดย
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาภายในสายการบังคับบัญชาภายใต้กฏระเบียบการ
ท างานนั้น 

1.2 พระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้นต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
เกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึง 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติและ
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาอย่างเคร่งครัด จะ
ท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และพร้อมส าหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง
กฎหมายอื่น ๆ          

1.3 ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ผูป้ฏิบัตงิาน ไปจนถึงผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาย

งาน ตามที่กฎหมายก าหนด ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างสรรค ริเริ่ม สร้างประโยชน์แก่ราชการ  

ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร การจัดการ ซึ่งกระบวนการนั้นต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมาย และต้องอยู่ภายใต้ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการควบคุมในการจัดหา ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส เกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล จะต้องมีการก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดหา ปัจจัยด้านการควบคุม ตรวจสอบ 
ตลอดจนปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา ตลอดจนด้านขวัญก าลังใจและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานควรมีแนวทางรองรับ
การท างานท่ีเป็นรูปธรรม  

ด้านการบริหารจัดการภายในองค์การ โดยมีการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น การอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมทักษะในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) และระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS2)  

2. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นดังน้ี  

2.1 ด้านบุคลากร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความรู ้ความสามารถ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขาดการ

ฝึกอบรมจากหน่วยงาน จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น ไม่มีความเข้าใจในกฏระเบียบ
การเบิกจ่ายพัสดุส่งผลให้การท างานการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า บุคลากรมีภารกิจงานหลายด้าน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานบ่อยท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการ ในการปฏิบัติงานน้ัน 

2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาระบบอินทราเน็ตของกรุงเทพมหานครที่ต้องใช้กับระบบ MIS 2 และระบบ

อินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานครมีความล่าช้า ไม่เสถียร สัญญาณขาดหายหลายครั้ง และไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หากไม่มีสัญญาณ หรือติดปัญหาการน าข้อมูลลงระบบระบบดังกล่าว จึงท าให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และอีกหนึ่งปัจจัยประกอบ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน มีระบบการเช่ือมต่อ
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อินเตอร์เน็ต (Browser) ภายในเครื่องเป็นรุ่นเก่า ท าให้ไม่สามารถรองรับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากมีการปรับปรุงแก้ไข การท างานก็จะมีความรวดเร็ว และประสบผลส าเร็จ  

2.3 ด้านงบประมาณ 
ผลการวิจัยพบว่า งบประมาณที่จัดสรรมายังหน่วยงานมีความล่าช้า ได้งบประมาณจ ากัด เนื่องจากปัจจุบัน

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณกับแผนงานไม่สอดคล้อง
กับช่วงเวลาของปีงบประมาณ และมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน รวมถึงการแจ้งจัดสรรงบประมาณมี
เงื่อนเวลาในการปฏิบัติ อาจท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้องเนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ จึงท าให้
ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันธ์ และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2.4 ด้านการจัดการ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการจัดการด้านงานจัดซื้อจัดจ้างน้อย และไม่มีการติดตาม 

ประเมินผลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ  
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดของหน่วยงานใน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี ้  
3.1 ข้อเสนอแนะด้านบุคลากร (Man)  
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการอบรมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น  
และควรเพิ่มอัตราก าลังให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  

3.2 ข้อเสนอแนะด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัย 

เชื่อมโยง และสามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับการด าเนินการต่าง ๆ ได้  
3.3 ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ  
ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย

พิจารณาถึงความจ าเป็นเหมาะสม และควรปรับปรุงขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน ให้รวดเร็ว และมี
ขั้นตอนท่ีกระชับ 

3.4 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ  
ผลการวิจัยพบว่า ควรส่งเสริมให้มีแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้น 

และควรส่งเสริมให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และพบปะพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บังคับบัญชาเรื่องการจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึง
การมอบอ านาจต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินการรวดเร็วและเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น  

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
: กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ                 
การจัดซื้อจดัจ้าง  

สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ที่มีประเด็นว่า ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานภายใต้กฎหมายนี้ทุกหน่วยงาน
ต้องด าเนินการเหมือนกันหมด โดยมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้บังคับ เน้นการท างานตามขั้นตอน                  
ซึ่งเป็นไปตามช้ันการบังคับบัญชาโดยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาภายใน                     
สายการบังคับบัญชาภายใต้กฏระเบียบการท างานนั้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องโครงสร้างองค์กรของ Weber               
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(อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า17-19) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบราชการที่เรียกว่าทฤษฎีองค์การ              
หรือทฤษฎีองค์การรูปสามเหลี่ยมปิรามิด โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบราชการ ที่ระบุว่า กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับจะเป็นตัวก าหนดวิธีการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา
มาจากผู้มีอ านาจสูงสุดไปยังผู้มีอ านาจรองลงมาและต่อเนื่องไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงใช้เหตุผลเป็นเครื่องตัดสิน
ปัญหา 

1.2 ปัจจัยด้านพระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฯ ตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติและด าเนินการ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาอย่างเคร่งครัด จะท าให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประ สิทธิผล                
และพร้อมส าหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
อีกทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                  
รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 2563, หน้า 36) จากกรอบพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2545 มีหลักการและจุดมุ่งหมายให้การบริหารราชการแผ่นดินใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ Good 
Governance เพื่อให้หลักการและจุดมุ่งหมายที่วางไว้ มีวิธีปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ไม่เกิดความแตกต่างจากการเลือก
วิธีการตามดุลพินิจที่ตนเห็นว่าเหมาะสม 

1.3 ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้านบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ผูป้ฏิบัตงิาน ไปจนถึงผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาย

งาน ตามที่กฎหมายก าหนด ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างสรรค ริเริ่ม สร้างประโยชน์แก่ราชการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ กีระติ ยศยิ่งยง (อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 48) อธิบายว่า นวัตกรรม เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาสามารถน าไป
ปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะของใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดิม               
แต่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาขึ้นไป ท าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร การจัดการ ซึ่งกระบวนการนั้นต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมาย และต้องอยู่ภายใต้ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการควบคุมในการจัดหา ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส เกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล จะต้องมีการก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดหา ปัจจัยด้านการควบคุม ตรวจสอบ 
ตลอดจนปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา ตลอดจนด้านขวัญก าลังใจและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานควรมีแนวทางรองรับ
การท างานท่ีเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Weber (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 17-19) ที่กล่าวว่า 
กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน (Rules, and Regulations) : กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่ของต าแหน่งต่าง ๆ จะ
ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ถ้าหากมีการปฏิบัติงานผิดขั้นตอน หรือ
ผิดกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ ก็จะมีบทลงโทษก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงความผิดในลักษณะต่าง ๆ กฎ ระเบียบดังกล่าวถือ
เป็นพื้นของเหตุผลในการตัดสินปัญหาใด ๆ ในระบบราชการ การตัดสินปัญหาจะอ้างเหตุผลโดยอาศัยกฎและ
ระเบียบเสมอ และการมีระบบการจูงใจโดยการก าหนดอัตราเงินเดือนตามอ านาจหน้าท่ีและระยะเวลาในการท างาน  
และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) กล่าวว่ากระบวนทัศน์ในการบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบัน ควรได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานกระบวนการท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และปรับแนวทางเข้าสู่มาตรฐานสากลในทุก ๆ ด้าน  
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ด้านการบริหารจัดการภายในองค์การ โดยมีการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น การอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมทักษะในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) และระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS2) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management : NPM) โดยเทคโนโลยีนั้นหน่วยงานภาครัฐ                
และเอกชน ต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็ว 
ครบถ้วนและทั่วถึง มีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเช่ือมต่อ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

2. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร :  
กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 

2.1 ด้านบุคลากร 
ปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขาดการฝึกอบรมจาก

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ไม่มีความเข้าใจในกฏระเบียบการเบิกจ่าย
พัสดุส่งผลให้การท างานการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า บุคลากรมีภารกิจงานหลายด้าน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบ่อยท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการ ในการปฏิบัติงานนั้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                 
มลิ ใจมุ่ง (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยผลการวิจัยเห็นว่า ต้อง
พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุให้มีความรู้ความสามารถ เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนการจัดหาพัสดุจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งน้ันได้พัสดุที่มีคุณภาพตามต้องการ 

2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ ์
ปัญหาระบบอินทราเน็ตของกรุงเทพมหานครที่ต้องใช้กับระบบ MIS 2 และระบบอินเทอร์เน็ตของ

กรุงเทพมหานครมีความล่าช้า ไม่เสถียร สัญญาณขาดหายหลายครั้ง และไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้หากไม่มีสัญญาณ หรือติดปัญหาการน าข้อมูลลงระบบระบบดังกล่าว จึงท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการท างาน และอีกหนึ่งปัจจัยประกอบ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน มีระบบการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต (Browser) 
ภายในเครื่องเป็นรุ่นเก่า ท าให้ไม่สามารถรองรับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากมี
การปรับปรุงแก้ไข การท างานก็จะมีความรวดเร็ว และประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวความคิดของ  
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) กล่าวว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางด าเนินการที่ส าคัญยิ่งต่อ
การปรับปรุงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ จากกรณีศึกษาในต่างประเทศแสดง
ให้เห็นว่า e-Procurement สามารถลดขั้นตอนราคาสินค้า ระบบวิเคราะห์ และควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐได้เป็น
อย่างดี ตลอดจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมด มิฉะนั้น e-Procurement จะเป็นเพียงแค่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย
ท างานแทนมือเท่านั้น โดยเฉพาะ e-Procurement ต้องค านึงถึงปัญหาจัดการระบบในภาพกว้างมากกว่า ด้าน
เทคนิคเพียงอย่างเดียว 

2.3 ด้านงบประมาณ 
งบประมาณที่จัดสรรมายังหน่วยงานมีความล่าช้า ได้งบประมาณจ ากัด เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณกับแผนงานไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของ
ปีงบประมาณ และมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน รวมถึงการแจ้งจัดสรรงบประมาณมีเง่ือนเวลาในการ
ปฏิบัติ อาจท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้องเนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ จึงท าให้ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันธ์ และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ อีกท้ังยังส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สอดคล้องกับ                    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
2563, หน้า 36)  กล่าวว่าการก าหนดขอบเขต และวิธีปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
คือ มีการทบทวนและปรับปรุงภารกิจของภาครัฐให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  
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2.4 ด้านการจัดการ 
ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการจัดการด้านงานจัดซื้อจัดจ้างน้อย และไม่มีการติดตามประเมินผลงาน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 32-41) 
ได้รวบรวมรูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่น ามาใช้ในระบบราชการไทย โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มีเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ คือ เพื่อปรับปรุงระบบ
บริหารราชการให้ปฏิบัติงานตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาประเทศโดย
ก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ ก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน ซึ่งกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ ที่สามารถจัดการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายได้  

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดของหน่วยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มปีระเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี้  

3.1 ข้อเสนอแนะด้านบุคลากร (Man)  
บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้  ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่  

เกี่ยวข้อง โดยจัดการอบรมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้นและควรเพิ่ม
อัตราก าลัง ให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
(ชาคริต ศึกษากิต, 2554, หน้า 80) ได้กล่าวถึง คน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการจัดการความรู้  คือ                
เป็นแหล่งความรู้ แสวงหาความรู้คัดเลือกความรู้ สร้างความรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้  

3.2 ข้อเสนอแนะด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 
ควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัย เช่ือมโยง และสามารถ

ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับการด าเนินการต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
พัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) กล่าวว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางด าเนิ นการที่ส าคัญยิ่งต่อการ
ปรับปรุงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่า e-Procurement 
สามารถลดขั้นตอนราคาสินค้า ระบบวิเคราะห์ และควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
ทั้งหมด มิฉะนั้น e-Procurement จะเป็นเพียงแค่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยท างานแทนมือเท่าน้ันโดยเฉพาะ 
e-Procurement ต้องค านึงถึงปัญหาจัดการระบบในภาพกว้างมากกว่าด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว 

3.3 ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ  
ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาถึงความ               

จ าเป็นเหมาะสม และควรปรับปรุงขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน ให้รวดเร็ว และมีขั้นตอนที่                     
กระชับซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                 
(อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 2563, หน้า 36) กล่าวถึงการก าหนดขอบเขต และวิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตาม
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ คือ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ       
ของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการทบทวนและปรับปรุงภารกิจของภาครัฐให้ทันต่อ
เหตุการณ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

3.4 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ  
ควรส่งเสริมให้มีแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้น และควรส่งเสริมให้มี

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และพบปะพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา                
เรื่องการจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการมอบอ านาจ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินการรวดเร็วและเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (ชลิดา ศรมณี , 2562, หน้า 170) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่าการ
จัดการความรู้ (Knowledgemanagement : KM) คือ กระบวนการที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2545&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2545&action=edit&redlink=1
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เผยแพร่ ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา 
และทันเหตุการณ์โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการความรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้นส่งผลให้
การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ควรก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ให้มีกรอบอัตราก าลังเพิ่มมากขึ้น และจัดตั้งฝ่ายพัสดุของ
หน่วยงานขึ้น เพื่อรองรับการท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ เพื่อการท างานจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน                
ไม่ใช่การท างานพร้อมกันหลาย ๆ ด้าน ถ้าแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในเรื่องดังกล่าวได้ หน่วยงานก็จะมีการ
ด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง และบุคลากรก็มีก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

2. ผู้บริหารควรจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ไปศึกษาอมรบอยู่เป็นประจ าต่อเนื่อง 
จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ในงานด้ านการจัดซื้อจัดจ้าง และควรเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง และส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการลงระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ (EGP) เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ที่ต้องศึกษา เพื่อให้การท างานของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
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