โดย

นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์
นายยุทธศักดิ์ ปั้นแตง
นายจิรัฏฐ์ชัย นิมมานสมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป

ตารางที่ ๑.1 ตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖3
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยอดรวม
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
694,878,100.00
192,456,20๐.00
๑06,977,900.00
18,660,900.๐๐
8,048,60๐.๐๐
368,734,500.๐๐

ตารางที่ ๑.2 ตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖3 หลังจากโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง
และการโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
ยอดรวม
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
649,061,632.52
201,๗15,06๐.88
๑๑4,092,268.64
๒1,196,747.๐๐
9,084,45๐.๐๐
302,๙73,106.๐๐

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาได้รับจัดสรร
งบประมาณประจำปี 2563
จำนวนรวมทั้งสิ้น 649,061,632.52 บาท
งบบุคลากร
๓๑%
งบรายจ่ายอื่น
๔๖%

งบอุดหนุน
๒%

งบลงทุน
๓%

งบดาเนินงาน
๑๘%

ข้อเท็จจริง
๑. สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ า ได้ ร ั บ จั ด สรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖3 จำนวนรวมทั ้ ง สิ้ น
649,061,632.52 บาท (หกร้ อ ยสี่ สิ บ เก้ า ล้ า นหกหมื่ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยสามสิ บ สองบาทห้ า สิ บ สองสตางค์ ) โดยจำแนกเป็น
รายการต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ งบบุคลากร
จำนวน 201,715,06๐.88 บาท
คิดเป็นร้อยละ 31
๑.๒ งบดำเนินงาน
จำนวน ๑๑4,092,268.64 บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑8
๑.๓ งบลงทุน
จำนวน 21,196,747.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ
๓
๑.๔ งบอุดหนุน
จำนวน
9,084,45๐.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ
2
๑.๕ งบรายจ่ายอื่น
จำนวน 302,973,106.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ 46
ทั้งนี้ งบรายจ่ายอื่นเป็นงบประมาณที่มีสัดส่วนที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท
จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส่วนกลาง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองมาตรฐานและกำกับ
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
(กมก.)
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(กยผ.)
๓. กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา (กทก.)
4. กองกลาง (กล.)
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศทส.)
6. กองงานคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ (กกช.)
7. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.)
ยอดรวม

จำนวนโครงการ
2

วงเงินงบประมาณ
๗,413,0๐๐.๐๐

วงเงินตามสัญญา
2,830,000.00

2

4,101,5๐๐.๐๐

3,831,683.00

4

69,350,0๐๐.๐๐

65,849,094.00

6
4

49,505,924.๐๐
7,758,70๐.๐๐

42,015,906.00
6,604,040.00

2

5,500,00๐.๐๐

2,895,000.00

1

4,964,700.00

4,495,070.00

21

148,593,824.๐๐

128,520,793.00

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 500,000 บาท
จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส่วนกลาง)
ประจำปีงบประมาณ 2563

ป.ย.ป.
1 โครงการ
3%

กยผ.
2 โครงการ
3%

กยผ.

กล.
6 โครงการ
33%

กทก.
4 โครงการ
47%

กกช.
2 โครงการ
4%

ศทส.
4 โครงการ
5%

กมก.
2 โครงการ
5%
กยผ

กทก

กมก

ศทส

กกช

กล

ป.ย.ป.

๓. งบรายจ่ายอื่นและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ส่วนกลาง) เป็นผู้ดำเนินการ 21 โครงการ จำนวน 148,593,824.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ กมก.
๓.๒ กยผ.
๓.๓ กทก.
๓.4 กล.
๓.5 ศทส.

จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 7,413,0๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 5
จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 4,101,5๐๐.๐๐ บาท (สี่ลา้ นหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 3
จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 69,350,0๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 47
จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 49,505,924.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 33
จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 7,758,70๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.6 กกช.
๓.7 ป.ย.ป.

คิดเป็นร้อยละ 5
จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5,500,00๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 4
จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน 4,964,700.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 3

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณประจำปี ๒๕๖3
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน
วงเงินงบประมาณ
โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
e-bidding
5
49,655,200.๐๐
คัดเลือก
2
2,300,000.00
เฉพาะเจาะจง
4
9,509,424.00
รวม
11
61,464,624.00
งานจ้างที่ปรึกษา
เชิญชวนทั่วไป
6
74,194,6๐๐.๐๐
คัดเลือก
4
12,934,6๐๐.๐๐
รวม
10
87,129,200.00
รวมทั้งสิ้น
21
148,593,824.00

วงเงินตามสัญญา
37,253,260.00
1,905,142.00
9,461,544.00
48,619,946.00
69,581,347.00
10,319,500.00
79,900,847.00
128,520,793.00

หมายเหตุ

แผนภูมิที่ 3 การแสดงสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จำนวนรวมทั้งสิน 148,593,824.00 บาท
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
(วิธีคัดเลือก)
2 โครงการ
2%

ด้านจ้างที่ปรึกษา
(วิธีเชิญชวนทั่วไป)
6 โครงการ
50%

ด้านจ้างที่ปรึกษา
(วิธีคัดเลือก)
4 โครงการ
9%

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
(e-bidding)
5 โครงการ
33%

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
(เฉพาะเจาะจง)
4 โครงการ
6%

3. เมื่อพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจำแนกตามวิธี จำนวน 21 โครงการ จำนวน 148,593,824.00 บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยีส่ ิบสี่บาทถ้วน) พิจารณาเป็น 2 วิธี ได้ดังนี้
3.๑ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 61,464,624.00 บาท
(หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมืน่ สี่พนั หกร้อยยีส่ ิบสี่บาทถ้วน) แยกเป็น
(๑) e-bidding
จำนวน 5 โครงการ
จำนวน 49,655,200.๐๐ บาท
(สี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 33
(2) คัดเลือก
จำนวน 2 โครงการ
จำนวน 2,300,000.00 บาท
(สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ
2
(3) เฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
จำนวน 9,509,424.00 บาท
(เก้าล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยยีส่ ิบสี่บาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ
6
3.๒ งานจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑0 โครงการ จำนวน 87,129,200.๐๐ บาท
(แปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น
(๑) เชิญชวนทั่วไป จำนวน 6 โครงการ
จำนวน 74,194,600.๐๐ บาท
(เจ็ดสิบสี่ลา้ นหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พนั หกร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 50
(๒) คัดเลือก
จำนวน 4 โครงการ
จำนวน 12,934,6๐๐.๐๐ บาท
(สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พนั หกร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ
9

ตารางที่ 4 การจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ที่ลงนามในสัญญาจ้าง)
ตามสัญญางบประมาณประจำปี ๒๕๖3
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
การดำเนินการ
๑. สิ้นสุดสัญญา
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ยกเลิกโครงการ
ยอดรวม

จำนวนโครงการ
11
8
2
21

วงเงินตามสัญญา
27,788,439.00
100,732,354.๐๐
*(ไม่ได้ลงนามในสัญญา)
128,520,793.00

* ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัย
นั ก ท่ อ งเที่ย ว งบประมาณ 4,200,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ ล้ า นสองแสนบาทถ้ วน) เนื่ อ งจากการดำเนิน งาน
ตามรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (TOR : terms of Reference) โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัย
ด้านการท่องเที่ยว มีลักษณะการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดงานแถลงข่าวและการจัดประชุมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
ประกาศสถานณ์ฉุกเฉินฯ และมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 โดยให้งดการจัดกิจกรรม
รวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค
2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) ของกองงาน
คณะกรรมการนโยบายการกีฬ าแห่ ง ชาติ งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้ า นห้ า แสนบาทถ้วน)
เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการอุทธรณ์และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง
รับการพิจารณาการอุทธรณ์ ส่งผลให้ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และหากดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจะไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาในการนำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ไปใช้ประโยชน์

แผนภูมิที่ 4 การแสดงสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างทีด่ ำเนินการแล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ
ที่ลงนามในสัญญาจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตามสัญญาปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

สิ้นสุดสัญญา
11 โครงการ
22%

อยู่ระหว่างดาเนินการ
8 โครงการ
78%

4. การจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เป็นโครงการที่สำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา (ส่วนกลาง) เป็นผู้ดำเนินการ 19 โครงการ จำนวน 128,520,793.00 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) โดยจำแนกได้ดังนี้
4.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (สิ้นสุดสัญญา)
จำนวน 11 โครงการ
เป็นเงิน 27,788,439.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 22
4.๒ โครงการที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จำนวน 8 โครงการ
เป็นเงิน 100,732,354.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 78

ตารางที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณประจำปี ๒๕๖3
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
จำนวนงาน/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ

417 งาน/กิจกรรม

34,057,832.52

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ประสบปัญหา
2. สำนัก/กอง/ศูนย์ ขาดการวางแผนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการจัดเตรียม TOR และราคากลาง
ไว้ล่วงหน้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
3. ความเร่งด่วนของการจัดซื้อจัดจ้างอาจทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน
4. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวิ นิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง เป็นปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด

ข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้มีการจัดทำ TOR และราคากลางที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ในการทำคำของบประมาณ ทั้งนี้เมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณแล้ว หน่วยงานจะสามารถดำเนินการได้ทันที
2. อบรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น กรรมการร่างขอบเขตงาน และราคากลาง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับงาน เป็นต้น
3. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามงานกระทรวง เร่งรัดให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจ
กระทรวงฯ และเป้าหมายเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป

การดำเนินการ
1. กองกลาง กลุ่มพัสดุ ได้ประสานงานกับกลุ่มพัฒนาบุคลากรในการจัดอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ เห็นควร
โอนเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
และฝึกอบรม
2. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖3 รวมทั้ง การติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ
3. ได้ประสานกับกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของ
สำนักฯ/กอง/ศูนย์ ให้เป็นไปตามแผนการ เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจกระทรวงฯ และการเร่งรัดเบิกจ่ายของรัฐบาล

