โดย

นายยุทธศักดิ์ ปั้นแตง
นายจิรัฏฐ์ชัย นิมมานสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป

ตารางที่ ๑.1 ตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๖4
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยอดรวม
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
669,328,900.00
201,183,40๐.00
๑09,232,500.00
25,461,900.๐๐
7,863,00๐.๐๐
325,588,100.๐๐

ตารางที่ ๑.2 ตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๖4 หลังจากโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง
และการโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
ยอดรวม
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
681,329,823.45
210,913,023.45
๑๑0,791,916.00
32,232,048.๐๐
10,212,00๐.๐๐
317,180,836.๐๐

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาได้รับจัดสรร
งบประมาณประจาปี 2564
จานวนรวมทั้งสิ้น 681,329,823.45 บาท
งบบุคลากร
๓๑%
งบรายจ่ายอื่น
๔๗%

งบอุดหนุน
๑%

งบลงทุน
๕%

งบดาเนินงาน
๑๖%

ข้อเท็จจริง
๑. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖4 จ านวนรวมทั้ ง สิ้ น
681,329,823.45 บาท (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยจาแนกเป็น
รายการต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ งบบุคลากร
จานวน 210,913,023.45 บาท
คิดเป็นร้อยละ 31
๑.๒ งบดาเนินงาน
จานวน ๑10,791,916.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑6
๑.๓ งบลงทุน
จานวน 32,232,048.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ
5
๑.๔ งบอุดหนุน
จานวน 10,212,00๐.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ
1
๑.๕ งบรายจ่ายอื่น
จานวน 317,180,836.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ 47
ทั้งนี้ งบรายจ่ายอื่นเป็นงบประมาณที่มีสัดส่วนที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท
จาแนกตามหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส่วนกลาง)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองมาตรฐานและกากับ
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
(กมก.)
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(กยผ.)
๓. กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา (กทก.)
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศทส.)
5. กองงานคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ (กกช.)
6. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.)
7. สานักงานกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย (สสท.)
ยอดรวม

จานวนโครงการ
7

วงเงินงบประมาณ
15,195,500.00

วงเงินตามสัญญา
13,719,300.00

3

6,072,800.00

5,521,040.00

4

54,252,700.00

54,252,700.00

2

5,519,370.00

4,779,257.00

2

5,947,800.00

5,777,000.00

1

1,854,100.00

1,844,408.00

1

34,107,600.00

33,850,000.00

20

122,949,870.00

119,743,705.00

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนจานวนโครงการที่จดั ซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท
จาแนกตามหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส่วนกลาง)
ประจาปีงบประมาณ 2564
ป.ย.ป.
1 โครงการ
2%

กยผ.
3 โครงการ
5%

สสท.
1 โครงการ
28%

กทก.
4 โครงการ
44%
กกช.
2 โครงการ
5%
ศทส.
2 โครงการ
4%

กมก.
7 โครงการ
12%
กยผ

กทก

กมก

ศทส

กกช

สสท.

ป.ย.ป.

๓. งบรายจ่ายอื่นและงบดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ซึ่งเป็นโครงการที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ส่วนกลาง) เป็นผู้ดาเนินการ 20 โครงการ จานวน 122,949,870.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ กมก.
๓.๒ กยผ.
๓.๓ กทก.
๓.4 ศทส.
๓.5 กกช.
๓.6 ป.ย.ป.
๓.7 สสท.

จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 15,195,5๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 12
จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 6,072,8๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 5
จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 54,252,7๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 44
จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5,519,370.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 4
จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5,947,80๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 5
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,854,10๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 2
จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน 34,107,600.00 บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 28

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณประจาปี ๒๕๖4
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จานวน
วงเงินงบประมาณ
โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
e-bidding
9
56,266,370.00
คัดเลือก
1
620,800.00
เฉพาะเจาะจง
2
2,354,100.00
รวม
12
59,241,270.00
งานจ้างที่ปรึกษา
เชิญชวนทั่วไป
3
6,452,000.00
คัดเลือก
5
57,256,600.00
รวม
8
63,708,600.00
รวมทั้งสิ้น
20
122,949,870.00

วงเงินตามสัญญา
53,692,557.00
620,800.00
2,344,408.00
56,657,765.00
5,836,240.00
57,249,700.00
63,085,940.00
119,743,705.00

หมายเหตุ

แผนภูมิที่ 3 การแสดงสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จานวนรวมทั้งสิน 122,949,870.00 บาท
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
(e-bidding)
9 โครงการ
46%

ด้านจ้างที่ปรึกษา
(วิธีคัดเลือก)
5 โครงการ
46.5%

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
(วิธีคัดเลือก)
1 โครงการ
0.5%

ด้านจ้างที่ปรึกษา
(วิธีเชิญชวนทั่วไป)
3 โครงการ
5%

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
(เฉพาะเจาะจง)
2 โครงการ
2%

3. เมื่อพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจาแนกตามวิธี จานวน 20 โครงการ จานวน 122,949,870.00 บาท
(หนึ่งร้อยยีส่ ิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) พิจารณาเป็น 2 วิธี ได้ดังนี้
3.๑ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา จานวน 12 โครงการ จานวนเงิน 59,241,270.00 บาท
(ห้าสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แยกเป็น
(๑) e-bidding
จานวน 9 โครงการ
จานวน 56,266,370.00 บาท
(ห้าสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 46
(2) คัดเลือก
จานวน 1 โครงการ
จานวน
620,800.00 บาท
(หกแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 0.5
(3) เฉพาะเจาะจง จานวน 2 โครงการ
จานวน 2,354,100.00 บาท
(สองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ
2
3.๒ งานจ้างที่ปรึกษา จานวน 8 โครงการ จานวน 63,708,600.00 บาท
(สี่สบิ เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น
(๑) เชิญชวนทั่วไป จานวน 3 โครงการ
จานวน 6,452,000.00 บาท
(หกล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 5
(๒) คัดเลือก
จานวน 5 โครงการ
จานวน 57,256,600.00 บาท
(ห้าสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ
46.5

ตารางที่ 4 การจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ที่ลงนามในสัญญาจ้าง)
ตามสัญญางบประมาณประจาปี ๒๕๖4
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
การดาเนินการ
๑. สิ้นสุดสัญญา
๒. อยู่ระหว่างดาเนินการ
3. ยกเลิกโครงการ
ยอดรวม

จานวนโครงการ
6
14
0
20

วงเงินตามสัญญา
42,797,605.00
76,946,100.00
0
119,743,705.00

แผนภูมิที่ 4 การแสดงสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ
ที่ลงนามในสัญญาจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตามสัญญาปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4

สิ้นสุดสัญญา
6 โครงการ
36%
อยู่ระหว่างดาเนินการ
14 โครงการ
64%

4. การจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินโครงการแล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ) เป็นโครงการที่สานักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา (ส่วนกลาง) เป็นผู้ดาเนินการ 20 โครงการ จานวน 119,743,705.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) โดยจาแนกได้ดังนี้
4.๑ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (สิ้นสุดสัญญา)
จานวน 6 โครงการ
เป็นเงิน 42,797,605.00 บาท (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 36
4.๒ โครงการที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ) จานวน 14 โครงการ
เป็นเงิน 76,946,100.๐๐ บาท (เจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 64

ตารางที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณประจาปี ๒๕๖4
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
จานวนงาน/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ

387 งาน/กิจกรรม

44,216,840.57

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทาให้การดาเนินการต่างๆ ประสบปัญหา
2. สานัก/กอง/ศูนย์ ขาดการวางแผนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการจัดเตรียม TOR และราคากลาง
ไว้ล่วงหน้า ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนหรือกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและส่งผลกระทบต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน
4. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคาวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีจานวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง เป็นปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด
5.สานัก/กอง/ศูนย์ ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมาให้ กลุ่มพัสดุดาเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดการ
ดาเนินการที่ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้มีการจัดทา TOR และราคากลางที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการจัด ทาคาของบประมาณ
ทั้งนี้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว หน่วยงานจะสามารถดาเนินการได้ทันที
2. อบรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจั ดจ้าง
เช่น กรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลาง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
3. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามงานกระทรวง เร่งรัดให้ สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจ
กระทรวงฯ และเป้าหมายเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป

การดาเนินการ
1. กองกลาง กลุ่มพัสดุ ได้ประสานงานกับกลุ่มพัฒนาบุคลากรในการจัดอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ เห็นควร
โอนเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณรายจ่ายประจาปีมาดาเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
และฝึกอบรม
2. ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๒๕๖4 รวมทั้ง การติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ
3. ได้ประสานกับกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในการติดตามเร่งรัดการดาเนินงานของ
สานักฯ/กอง/ศูนย์ ให้เป็นไปตามแผนการ เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจกระทรวงฯ และการเร่งรัดเบิกจ่ายของรัฐบาล

