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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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เร่ือง ข้อหารือการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมซน
อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมซน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0๔0๓.๕/๔๔0 ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที,อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมซน แจ้งว่า กรมฯ ได้รับอนุมัติโครงการภายใต้ 
พระราซกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคมที,ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนา 
พ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ 
๔,๗๘๗,๙๑๖,๔00 บาท ดำเนินการในพ้ืนท่ี ๗๓ จังหวัด ๕๗๕ อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล ๒๕,๑๗๙ ครัวเรือน 
ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี ๑ผึเกอบรมเพ่ิมทักษะระยะส้ันการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมท่ี ๒ สร้างพ้ืนท่ีเรียนรู้ชุมซนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) 
ระดับตำบล และพัฒนาพ้ืนท่ีครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน กิจกรรมที, ๓ 
สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก'เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที,อพยพกลับท้องถ่ินและชุมซน 
กิจกรรมท่ี ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และเอกซนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสบุนพ้ืนท่ีครัวเรือน 
ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน กิจกรรมท่ี ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีระดับตำบล 
กิจกรรมที, ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย 
และกิจกรรมที, ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy 
ซ่ึงแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมซนในระดับตำบล/อำเภอ โดยมีการประมาณการ 
ค,าใฃ้จ่ายรวมซองแผนงานโครงการที,ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแยกเป็นซ่ือรายการ จำนวน (หน่วยนับ) 
เป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน รายฐานการเรียนรู้ และเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซองโครงการฯ 
กรมฯ จึงประสงค์จัดสรรงบประมาณในโครงการฯ ให้จังหวัดตำเนินการ โดยแบ่งการจัดสรรเป็นรายร่น/รายแปลง 
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใข้จ่ายเงิน กรมฯ จึงซอหารือว่า กรณีการจัดซ้ือ 
จัดจ้างในแต่ละกิจกรรม สามารถตำเนินการเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน และรายฐานการเรียนรู้ 
ตามเหตุผลความจำเป็นซองงานน้ัน  ๆได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังน้ี

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
ข้อ ๒0 วรรคหน่ึง กำหนดว่า “การแน่งซ้ือหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที,จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดียวกัน
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เพ่ือให้วิธีการซ้ือหรือจ้างหรืออำนาจในการส่ังซ้ือส่ังจ้างเปล่ียนแปลงไป จะกระทำมิได้” และวรรคสอง กำหนดว่า 
“กรณีใดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันและความคุ้มค่า 
ของทางราชการเป็นสำคัญ” ซ่ึงการท่ีจะพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างหรือไม, จะต้องพิจารณา 
จากหลักเกณฑ์ดังน้ี กล่าวคือ มีการแบ,งวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดียวกันออกเป็นส่วน  ๆโดยไม่มีเหตุผล 
ความจำเป็นทำให้

(๑) วิธีการซ้ือหรือจ้างเปล่ียนแปลงไป เซ่น วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ซ่ึงจะต้องดำเนินการ 
โดยการเชิญขวนท่ัวไปแล้วไปดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นด้น หรือ

(๒) อำนาจในการซ้ือหรือจ้างเปล่ียนแปลงไป เซ่น แบ'งวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างแล้ววิธีการซ้ือ 
หรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปอยู่ แต่อำนาจส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง ในแต่ละคร้ัง 
เปล่ียนจากผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน มาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นด้น

ท้ังน้ี การแบ,งวงเงินในการซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดียวกันออกเป็นส่วน  ๆ ซ่ึงมีผลให้การซ้ือ 
หรือจ้างเปล่ียนแปลงไปน้ี หรือมีผลทำให้อำนาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปล่ียนแปลงไปน้ี จะต้องพิจารณาในขณะท่ี 
เร่ิมดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง มิใซ่พิจารณาจากผลของการดำเนินการ

(๓) คำว่า “ในคร้ังเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒0 วรรคหน่ึง น้ัน มุ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุ 
ท่ีสมควรจะจัดซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดียว ดังน้ัน การได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในคร้ังเดียวกัน หากไม่มี 
เหตุผลประการใดท่ีทำให้หน่วยงานของรัฐไม,สามารถดำเนินการในคร้ังเดียวกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้แยกการดำเนินการจนมีผลทำให้วิธีการซ้ือหรือจ้าง 
เปล่ียนแปลงไป หรือเพ่ือให้อำนาจส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปล่ียนแปลงไป กรณีน้ีจะเป็นการดำเนินการท่ีไม,ชอบ 
ด้วยระเบียบฯ

สำหรับกรณีท่ีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการซ้ือหรือจ้าง โดยจำแนกเป็นรายการ 
ก็ถือว่าเงินงบประมาณของแต่ละรายการแยกออกจากกัน ดังน้ัน การดำเนินการซ้ือหรือจ้างตามระเบียบๆ  
จึงสามารถดำเนินการไดในลักษณะหน่ึงลักษณะใดดังต่อไปน้ี คือ

๑. ดำเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างเป็นรายคร้ัง  ๆละรายการ หรือ 
๒. ดำเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างเป็นรายคร้ัง  ๆละกลุ่ม หรือ 
๓. ดำเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างเป็นรายคร้ัง  ๆละหลายกลุ่ม หรือ 
๔. ดำเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างรวมกันในคร้ังเดียว 

๒. กรณีข้อหารือ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติโครงการ 
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และพ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” 
วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔00 บาท โดยดำเนินการในพ้ืนท่ี ๗๓ จังหวัด ๔๗๔ อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล 
๒๔,๑๗๙ ครัวเรือน ซ่ึงโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการกระจายรายได้ลงสู,ชุมชนในระดับตำบล/อำเภอ 
โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแยกเป็นช่ือรายการ 
จำนวน (หน่วยนับ) เป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน รายฐาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ชองโครงการฯ เพ่ือพ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน และชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายไดให้แก'เกษตรกร 
แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที,อพยพกลับท้องถ่ินและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
ใบช่วงวิกฤตการแพร'ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 19) โดยมีการจัดสรรงบประมาณ

/โครงการ ...
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โครงการฯ ให้จังหวัดดำเนินการ แบ่งการจัดสรรเป็นรายร่น/รายแปลง และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตาม 
แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประกอบกับห้วงระยะเวลาดำเนินงาน สภาพแปลงพ้ืนท่ีแตกต่างกัน 
และต่างพ้ืนท่ี ดังน้ัน กรณีน้ีกรมฯ ย่อมสามารถดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน 
รายฐานการเรียนรู้ และสามารถนำแนวทางการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในลักษณะท่ีได้กล่าวไว้ช้างต้น 
มาพิจารณาประกอบการดำเนินการได้โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีกำหนดตามนัยมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖


