
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี จ านวน 189 รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 38,293,488.72 บาท มีมูลค่าลดลง
จากปีก่อน จ านวน 17,688,746.19 บาท (55,982,234.91-38,293,488.72) คิดเป็นร้อยละ 31.60 โดยแยกเป็น 
 

ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละและมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภทสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ 
(รายการ) (บาท) ร้อยละ (รายการ) (บาท) ร้อยละ 

1. ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 131 11,898,641.94 21 142 13,286,385.05 35 
2. สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 50 44,083,592.97 79 47 25,007,103.67 65 

รวมท้ังสิ้น 181 55,982,234.91 100 189 38,293,488.72 100 
 

 ตามตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งปี จ านวน 189 
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,293,488.72 บาท แยกเป็น 
 - ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จ านวน 142 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,286,385.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 

- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง จ านวน 47 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,007,103.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 65  
จะเห็นได้ว่ามูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจ านวนรายการเพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 7 รายการ แต่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวนเงิน 17,688,746.19 บาท (55,982,234.91-38,293,488.72) มูลค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.60 ของ
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างปีฐาน (ปี 2563) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของโครงการต่อเติมห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกก าลังกาย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงท าให้การจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดข้ึนเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่มอียู่เดิม ไม่มีโครงการ
พิเศษเพ่ิมเติมแต่อย่างใด  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มกีารก่อหนี้ผูกพันโครงการส าคัญ ดังนี้ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่  2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 30 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อม
ระบบปฏิบัติการ จ านวน 4 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเอกสาร จ านวน 6 เครื่อง) จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,183,929 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 (งบปกต ิเงินเหลือจ่าย) 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 2 ลิขสิทธิ์, เครื่องส ารองไฟ (UPS) จ านวน 160 เครื่อง และ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดียชั้นสูง จ านวน 2 เครื่อง) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,371,894 บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 

- โครงการจ้างจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 จ านวนเงินทั้งสิ้น 
2,098,500 บาท (สองล้านเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัดโครงการดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์                    
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข 
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- โครงการจัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR จ านวนเงินทั้งสิ้น 695,000 
บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่ได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ทวีความรุนแรงจนไม่สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ 

ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ปรับปรุงอาคารส านักงาน กปร. และอาคารอเนกประสงค์
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- จ้างเหมาปูกระเบื้องยางคลิกล็อค ณ ห้องประชุม 101 ส านักงาน กปร.  จ านวนเงินทั้งสิ้น 
164,095.20 บาท 

- ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องประชุม 101 และห้องประชุม 201 ส านักงาน กปร. จ านวนเงินทั้งสิ้น 
161,053.19 บาท 

- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 101 ส านักงาน กปร. จ านวนเงินทั้งสิ้น 497,550 บาท  
- ซ้ือเก้าอ้ีท างาน (ทดแทนของเดิม) จ านวน 41 ตัว จ านวนเงินทั้งสิ้น 280,768 บาท 
- จ้างติดตั้งกันสาดพับเก็บได้ ระบบมอเตอร์ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ ส านักงาน กปร. 

จ านวนเงินทั้งสิ้น 499,690 บาท 
- จ้างติดตั้งบันไดเหล็ก บริเวณด้านนอกอาคารอเนกประสงค์  ส านักงาน กปร. จ านวนเงินทั้งสิ้น 

188,320 บาท 
- ซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการผ่านการสแกนใบหน้ารองรับการวัดอุณหภูมิ พร้อมติดตั้ ง 

จ านวน 7 เครื่อง จ านวนเงินทั้งสิ้น 391,620 บาท 
- ซ้ืออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง จ านวน 21 รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 371,294.29 บาท 
- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 11 

เครื่อง, คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 7 เครื่อง และดินสอส าหรับแท็ปเล็ต จ านวน 4 เครื่อง) จ านวนเงินทั้งสิ้น 
499,369 บาท 
 

 
 

จากรูปภาพจะแสดงให้เห็นร้อยละมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามสัญญาเปรียบเทียบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2564 ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามสัญญา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2564

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน กปร. ได้จัดซื้อจัดจ้างแยกตามมูลค่าของสัญญา ดังนี้ 
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จ านวนร้อยละ 21 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 11,898,641.94 บาท 
- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง จ านวนร้อยละ 79 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้ งปี  เป็นเงิน 

44,083,592.97 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามมูลค่าของสัญญา ดังนี้ 
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จ านวนร้อยละ 35 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 13,286,385.05 

บาท มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1,387,743.11 บาท (13,286,385.05-11,898,641.94) คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.66 

- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง จ านวนร้อยละ 65 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้ งปี  เป็นเงิน 
25,007,103.67 บาท มีมูลค่าลดลงจากปีก่อน 19,076,489.30 บาท (44,083,592.97-25,007,103.67) คิดเป็น
มูลค่าลดลงร้อยละ 43.27 
 

จากตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามสัญญาแล้ว ต่อไปตามตารางที่ 2 จะเป็นการ
แสดงร้อยละและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 
 

ตารางท่ี 2  แสดงร้อยละและมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 

วิธีการจัดหา 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ 
(รายการ) (บาท) ร้อยละ (รายการ) (บาท) ร้อยละ 

1. วิธเีฉพาะเจาะจง 167 38,308,815.66 68 176 22,581,489.43 59 
2. วิธคีัดเลือก 1 1,451,349.07 3 - - - 
3. วิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

13 16,222,070.18 29 13 15,711,999.29 41 

รวมท้ังสิ้น 181 55,982,234.91 100 189 38,293,488.72 100 
หมายเหตุ  มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังไม่ได้รวมการจัดซื้อจัดจ้าง

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ตามข้อ 79 วรรค 2 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ไม่ต้องท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง) 
มีจ านวน 229 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 859,135.82 บาท ลดลงจากปีก่อน 89 รายการ (318-229) 
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างลดลงเป็นเงิน 214,193.64 บาท (1,073,329.46-859,135.82) คิดเป็น
มูลค่าลดลงร้อยละ 19.96 
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จากตารางที่ 2 และรูปภาพแสดงให้เห็นร้อยละและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการเปรียบเทียบ
ปีบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามวิธีการ ประกอบด้วย 
- วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนร้อยละ 68 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 38,308,815.66 บาท  
- วิธีคัดเลือก จ านวนร้อยละ 3 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 1,451,349.07 บาท 
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวนร้อยละ 29 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี 

เป็นเงิน 16,222,070.18 บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามวิธีการ ประกอบด้วย 

- วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนร้อยละ 59 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 22,581,489.43 บาท  
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวนร้อยละ 41 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี 

เป็นเงิน 15,711,999.29 บาท 
จะเห็นได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลดลงจากปีก่อน จ านวน 15,727,326.23 บาท (38,308,815.66-22,581,489.43) คิดเป็นร้อยละ 41.05 ไม่มี
วิธีการคัดเลือก และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีมูลค่าลดลงจาก     
ปีก่อน จ านวน 510,070.89 บาท (16,222,070.18-15,711,999.29) คิดเป็นร้อยละ 3.14 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ซึ่งส านักงาน กปร. ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งรวมอยู่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ 79 วรรค 2 เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 85,885 บาท (แปดหมื่นห้าพัน-
แปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
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ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป 
 1. ขอให้วางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ด าเนินการขอ
อนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดซื้อตลอดทั้งปีเสนอต่อ ลปร. เพ่ือจะได้เป็นการควบคุมและบริหาร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ของส านักงาน กปร. ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 
 2. ขอความร่วมมือให้ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เมื่อได้รับอนุมัติ เงินประจ างวด จากส านัก
งบประมาณแล้ว หากทราบกิจกรรม/โครงการ ที่จะต้องด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอให้
ด าเนินการขออนุมัติหลักการและงบประมาณในภาพรวมตลอดทั้งโครงการเสนอ ลปร. อนุมัติ ก่อนส่งให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เพ่ือควบคุมและบริหารงบประมาณให้ เป็นไปตาม
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล 
 3. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส านักงาน กปร. 
จะด าเนินการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ/หรือ             
หมึกท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ และเป็น
การปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนของรัฐบาล  


