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คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑0๔00
1ช<£ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ข้อหารือการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมซน
อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมซน ด่วนที่สุด ที่ มท 0๔0๓.๕/๔๔0 ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ตามหนังสือที,อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมซน แจ้งว่า กรมฯ ได้รับอนุมัติโครงการภายใต้
พระราซกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคมที,ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเซื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ
๔,๗๘๗,๙๑๖,๔00 บาท ดำเนินการในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด ๕๗๕ อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล ๒๕,๑๗๙ ครัวเรือน
ประกอบด้วย ๗กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ผึเกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมซนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM)
ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน กิจกรรมที, ๓
สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก'เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที,อพยพกลับท้องถิ่นและชุมซน
กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และเอกซนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสบุนพื้นที่ครัวเรือน
ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
กิจกรรมที, ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
และกิจกรรมที, ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy
ซึ่งแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมซนในระดับตำบล/อำเภอ โดยมีการประมาณการ
ค,าใฃ้จ่ายรวมซองแผนงานโครงการที,ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแยกเป็นซื่อรายการ จำนวน (หน่วยนับ)
เป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน รายฐานการเรียนรู้ และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซองโครงการฯ
กรมฯ จึงประสงค์จัดสรรงบประมาณในโครงการฯ ให้จังหวัดตำเนินการ โดยแบ่งการจัดสรรเป็นรายร่น/รายแปลง
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใข้จ่ายเงิน กรมฯ จึงซอหารือว่า กรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างในแต่ละกิจกรรม สามารถตำเนินการเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน และรายฐานการเรียนรู้
ตามเหตุผลความจำเป็นซองงานนั้น ๆได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0
ข้อ ๒0 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแน่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที,จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน
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เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้” และวรรคสอง กำหนดว่า
“กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นและความคุ้มค่า
ของทางราชการเป็นสำคัญ” ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างหรือไม, จะต้องพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ดังนี้ กล่าวคือ มีการแบ,งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วน ๆโดยไม่มีเหตุผล
ความจำเป็นทำให้
(๑) วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เซ่น วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการ
โดยการเชิญขวนทั่วไปแล้วไปดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นด้น หรือ
(๒) อำนาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เซ่น แบ'งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างแล้ววิธีการซื้อ
หรือจ้างในแต่ละครั้ง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปอยู่ แต่อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในแต่ละครั้ง
เปลี่ยนจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น มาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นด้น
ทั้งนี้ การแบ,งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งมีผลให้การซื้อ
หรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ หรือมีผลทำให้อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ จะต้องพิจารณาในขณะที่
เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิใซ่พิจารณาจากผลของการดำเนินการ
(๓) คำว่า “ในครั้งเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒0 วรรคหนึ่ง นั้น มุ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุ
ที่สมควรจะจัดซื้อหรือจ้างในครั้งเดียว ดังนั้น การได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน หากไม่มี
เหตุผลประการใดที่ทำให้หน่วยงานของรัฐไม,สามารถดำเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้แยกการดำเนินการจนมีผลทำให้วิธีการซื้อหรือจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีนี้จะเป็นการดำเนินการที่ไม,ชอบ
ด้วยระเบียบฯ
สำหรับกรณีที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้าง โดยจำแนกเป็นรายการ
ก็ถือว่าเงินงบประมาณของแต่ละรายการแยกออกจากกัน ดังนั้น การดำเนินการซื้อหรือจ้างตามระเบียบๆ
จึงสามารถดำเนินการไดในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ คือ
๑. ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละรายการ หรือ
๒. ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละกลุ่ม หรือ
๓. ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละหลายกลุ่ม หรือ
๔. ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างรวมกันในครั้งเดียว
๒. กรณีข้อหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติโครงการ
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ พ.ศ. ๒๔๖๓
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”
วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔00 บาท โดยดำเนินการในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด ๔๗๔ อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล
๒๔,๑๗๙ ครัวเรือน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการกระจายรายได้ลงสู,ชุมชนในระดับตำบล/อำเภอ
โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแยกเป็นชื่อรายการ
จำนวน (หน่วยนับ) เป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน รายฐาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ชองโครงการฯ เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายไดให้แก'เกษตรกร
แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที,อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ใบช่วงวิกฤตการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 19) โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
/โครงการ ...
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-๓โครงการฯ ให้จังหวัดดำเนินการ แบ่งการจัดสรรเป็นรายร่น/รายแปลง และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประกอบกับห้วงระยะเวลาดำเนินงาน สภาพแปลงพื้นที่แตกต่างกัน
และต่างพื้นที่ ดังนั้น กรณีนี้กรมฯ ย่อมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน
รายฐานการเรียนรู้ และสามารถนำแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะที่ได้กล่าวไว้ช้างต้น
มาพิจารณาประกอบการดำเนินการได้โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กำหนดตามนัยมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗๗๑๘๕ - ๖

