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กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาสั่งเจียดงบศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหม มาโปะเพื่อทําตลาดชวงโลวซีซั่น หลังหวั่นงบพิเศษ
จากททท. 500 ลานบาท จะไดมาใชไมทันกระตุนนักทองเที่ยว ในขณะที่ "สุวิทย" ยังยัน ศูนยประชุมฯยังมีเงินเหลือพอสําหรับการ
ดําเนินการกอสรางในเดือน ก.ย. นี้แนนอน
ร.ท.สุวิทย ยอดมณี รมว.การทองเที่ยวและกีฬา กลาววา กระทรวงฯ เตรียมหาวิธีเกลี่ยงบประมาณจากกองทุนเพื่อการ
พัฒนา การทองเที่ยวซึ่งมีงบประมาณเหลือกวา 300 ลานบาท และนํางบบางสวนที่ใชสําหรับโครงการกอสรางศูนยประชุมนานาชาติ
เชียงใหม มาปรับใชเพื่อทําการตลาดชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (โลวซีซั่น) หลังจากมีทาทีวางบพิเศษที่การ ทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) เตรียมขอรัฐบาล 500 ลานบาท จะไดมาใชไมทันกระตุนนักทองเที่ยวไดทันเวลา แมที่ผานมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบในหลักการแลวก็ตาม
สําหรับแผนที่ ททท. ไดของบพิเศษกระตุนตลาดชวงโลวซีซั่น จะแบงใชสําหรับตลาดตางประเทศ 300 ลานบาทและตลาด
ในประเทศ 200 ลานบาท เพื่อแลกกับการผลักดันนักทองเที่ยวใหถึงเปาหมาย เพราะหากไมไดงบเปาหมายที่ตั้งไวจากนักทอง
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เที่ยวตางประเทศ 14.8 ลานคน รายไดที่กําหนดไว 547,500 ลานบาท จะทําไดไมถึงเหลือแค 530,000 ลานบาท ขาดไป 17,500
ลานบาท ขณะที่นักทองเที่ยวในประเทศที่ตั้งไว 377,800 ลานบาท จะทําไดแค 357,100 ลานบาท ขาดไป 20,700 ลานบาท รวม
แลวจะมีรายไดไมตามเปา 38,200 ลานบาท แตถาไดงบประมาณมากระตุนตลาดจะทําใหเปนไปตามเปาหมายเดิม
สวนรายละเอียดของงบประมาณที่ ททท. เสนอไปครั้งแรกแบงเปนการกระตุนตลาดตางประเทศ 300 ลานบาท ใน 7 ตลาด
แบงเปน ตลาดญี่ปุน 55 ลานบาท เกาหลี 35 ลานบาท ฮองกง 50 ลานบาท สิงคโปร 50 ลานบาท สหราชอาณาจักร 30 ลานบาท
สแกนดินีเวีย 30 ลานบาท และออสเตรเลีย 50 ลานบาท สวน 200 ลานบาท ในตลาดไทยจะใชผานการโฆษณาและจัดกิจกรรม
พิเศษ อยางไรก็ตาม สํานักงบประมาณไดทักทวงวา ททท. ควรลดทอนงบประมาณ และกิจกรรมบางสวนลง เพราะกิจกรรมมีสวน
ซ้ําซอนกับแผนทั่วไป สงผลใหขณะนี้ ททท. กําลังอยูชวงปรับลดแผนของบพิเศษใหม เพื่อเสนอใหสํานักงบประมาณพิจารณาอีก
ครั้ง
ร.ท.สุวิทย กลาววา อยางไรก็ตาม แมจะมีการเกลี่ยงบประมาณบางสวนจากโครงการกอสรางศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหม
มาใช แตยืนยันวา โครงการนี้ยังมีเงินเหลือพอสําหรับการดําเนินการกอสรางในเดือน ก.ย. นี้แน โดยขณะนี้ขั้นตอนอยูระหวางทํา
หนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง ถึงกระบวนการเปดประมูลหาผูรับเหมากอสรางโครงการ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (อี-ออคชั่น)
ที่กอนหนานี้ ทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทําหนังสือทักทวงมาวา การทํารางเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร) มีการ
เอื้อประโยชนและล็อกสเปกใหบริษัทบางราย รวมถึงกระบวนการจัดจางที่ปรึกษาโครงการอยางไมเปนธรรม ดังนั้น กระทรวงจะรอ
การวินิจฉัยจากกรมบัญชีกลางเปนหลัก หากกรมบัญชีกลางยืนยันวา กระบวนการที่ผานมาทําถูกตอง กระทรวงฯ และการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ก็พรอมดําเนินการเปดประมูลทันที
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