


รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุของกรมทรัพยากรน้ำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจดัซื้อจัดจา้ง 
โครงการ วงเงินงบประมาณ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามผลการจัดหา วงเงินที่ประหยัดได ้

จำนวน ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2,513 83.88  141,847,055.92  2.23  140,966,375.84  2.34  880,680.08   0.26  
วิธีคัดเลือก 94 3.14 1,024,483,490.36  16.12 1,019,221,228.00  16.95  5,262,262.36   1.54  
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 

379 12.65 4,992,736,952.50  78.57 4,658,186,722.91  77.47  334,550,229.59   97.92  

งานจ้างทีป่รึกษา 9 0.30  193,625,800.00  3.05  192,880,238.95  3.21  745,561.05   0.22  
งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1 0.03  1,970,300.00  0.03  1,750,000.00  0.03  220,300.00   0.06  

รวม 2,996 100.00 6,354,663,598.78  100.00 6,013,004,565.70  100.00  341,659,033.08  100.00  
 

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.1 จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งสิ้น 2,996 โครงการ ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จำนวน 2,513 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
83.88 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน 379 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.65 
วิธีคัดเลือก จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.14 งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.03 (แผนภาพที่ 1) 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 83.88%

วิธีคัดเลือก 3.14%

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Bidding) 12.65%
งานจ้างที่ปรึกษา 0.30%

จ้างออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง 0.03%

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา (e-bidding)
จ้างที่ปรึกษา
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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1.2 จำนวนวงเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำได้จัดสรรวงเงินงบประมาณ

ทั้งสิ้น 6,354,663,598.78 บาท โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
เป็นวิธีที่ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณมากที่สุด จำนวน 4 ,992,736,952.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.57 
รองลงมา คือ วิธีคัดเลือก จำนวน 1,024,483,490.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.12 งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 
193,625,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.05 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 141,847,055.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.23 และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 ,970,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 
(แผนภาพที่ 2) 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงจำนวนวงเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

1.3 จำนวนวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามผลการจัดหาจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาจากวงเงินงบประมาณพบว่า กรมทรัพยากรน้ำใช้วงเงินงบประมาณในการ

ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตามผลการจัดหาทั้งสิ ้น จำนวน 6,013,004,565.70 บาท โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นวิธีที่ใช้วงเงินจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด จำนวน 4 ,658,186,722.91 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 77.47 รองลงมา คือ วิธีคัดเลือก จำนวน 1 ,019,221,228.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.95 
งานจ้างที ่ปร ึกษา จำนวน 192 ,880,238.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 วิธ ีเฉพาะเจาะจง จำนวน 
140,966,375.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.34 และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  จำนวน 
1,750,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 (แผนภาพที่ 3) 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงจำนวนวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามผลการจัดหาจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 2.23%

วิธีคัดเลือก 16.12%

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Bidding) 78.57%

งานจ้างที่ปรึกษา 3.05%

งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง 0.03%

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกวดราคา (e-bidding)

จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง 2.34%

วิธีคัดเลือก 16.95%

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) 77.47%

งานจ้างที่ปรึกษา 3.21%

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 0.03%

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา (e-bidding)
จ้างที่ปรึกษา
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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1.4 จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรน้ำสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งสิ้น จำนวน 341,659,033.08 บาท โดยวิธีที่ประหยัด
ได้สูงสุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สามารถประหยัดได้ จำนวน 334,550,229.59 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.92 รองลงมา คือ วิธีคัดเลือก จำนวน 5,262,262.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 
วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 880,680.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 745,561.05 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.22 และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 220,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 
(แผนภาพที ่4) 
 

 
 

แผนภาพที่ 4 แสดงจำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้

และความเข้าใจ จึงทำให้การกำหนด TOR ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไม่ถูกต้อง 
กำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ร้องเรียน การดำเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
จึงทำให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.3 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2.4 การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง มีการปิดปรับปรุงระบบอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งไม่
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 
 
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 0.26%

วิธีคัดเลือก 1.54%

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Bidding) 97.92%

งานจ้างที่ปรึกษา 0.22%

งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง 0.06

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดราคา (e-bidding)
จ้างท่ีปรึกษา
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง




