แนวทางการควบคุมภายในของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงกำรท่ องเที่ ยวและกี ฬำ โดยคณะกรรมกำรควบคุ มภำยในของส ำนั กงำนปลั ด
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำหนดแนวทำงกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓ ด้ำน ดังนี้
1. การควบคุมด้านงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 ให้กำรวำงแผนและกำหนดวงเงินงบประมำณประจำปี และกำรทำแผนงบประมำณล่วงหน้ำ
สอดคล้องกับภำรกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงำน ของหน่วยงำน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
1.2 ให้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำย ของหน่วยงำน
1.3 ให้มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงบประมำณที่เพียงพอ และถูกต้อง สำหรับกำรบริหำรงบประมำณ
ของหน่วยงำน
ขอบเขตการควบคุม กำรจัดกำรงบประมำณทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดทำ กำรควบคุม
ตลอดจนกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2. การควบคุมด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๒.1 ให้มีกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เหมำะสม
เกิดประสิทธิผลต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
๒.2 ให้มีกำรกำกับดูแลว่ำมีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับในระยะเวลำที่เหมำะสม
๒.3 ป้องกันควำมเสียหำยหรือควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
ขอบเขตการควบคุม เป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ที่ทำงรำชกำรกำหนด
๓. การควบคุมด้านทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๓.1 ให้มีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนบุคลำกรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเจตนำรมณ์กำรสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
๓.2 ให้มีกระบวนกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
๓.3 ให้กระบวนกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อ บังคับ
ของทำงรำชกำร นโยบำยของรัฐ และหน่วยงำนกลำง
2.4 เสริมสร้ำงให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีจริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำนต่อหน่วยงำน
ขอบเขตการควบคุม ทรัพยำกรบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรสรรหำ กำรแต่งตั้ง และกำรบรรจุบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับงำนที่ปฏิบั ติ กำรพิจำรณำเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือผลตอบแทนและสวัสดิกำร ตลอดจน
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรจนกระทั่งกำรพ้นจำกรำชกำร

๒
ตัวอย่างการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ด้านงบประมาณ
ควำมเสี่ยง
(๑) กำรจัดทำคำของบประมำณ
(๑.๑) คำของบประมำณบำงโครงกำรควรต้องเพิ่มเติมรำยละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ และแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
(๑.๒) ระยะเวลำกำรจัดทำงบประมำณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร
(๑.๓) กำรวิเครำะห์เชิงลึกในปัญหำและอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำนไม่เพียงพอ
(๑.๔) กำรสื่อสำรกำรจัดทำแผนและงบประมำณไม่เพียงพอ
(๑.๕) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมคำของบประมำณไม่เพียงพอ
(๒) กำรบริหำรและควบคุมงบประมำณ
(๒.๑) ผลกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง
และสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
(๒.๒) ประสิทธิภำพกำรกำกับติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เพียงพอ ควรมีกำรวิเครำะห์
ถึงสำเหตุ
(๒.๓) งบประมำณประจำปีตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณไม่ได้รับกำรจัดสรรในครำวเดียวกัน
สำนักงบประมำณทยอยส่งเป็นงวด
กำรควบคุมภำยใน
(๑) กำรจัดทำคำของบประมำณ
(๑.๑) ทบทวนภำรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และควำมสอดคล้อง
กับยุ ทธศำสตร์ ชำติ แผนแม่บ ทภำยใต้ยุ ทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชำติ แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ และแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในหน่วยงำน และควรพิจำรณำถึงศักยภำพกำร
เบิกจ่ำยของปีที่ผ่ำนมำและควำมจำเป็นเร่งด่วน (ใช้แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
เป็นกรอบในกำรจัดทำคำของบประมำณ)
(๑.3) กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและจัดลำดับควำมสำคัญของงำน/โครงกำร ที่ชัดเจน รวมทั้ง
จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(๑.4) มอบหมำยผู้รับผิดชอบจัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือกำรจัดทำงบประมำณ ตลอดจนจัดให้มี
กำรประชุมชี้แจงแก่เจ้ำหน้ำที่ทั้งก่อนและหลังกำรขอตั้งงบประมำณเพื่อทำควำมเข้ำใจและแจ้งผลกำรดำเนินกำร
เพื่อประโยชน์ในกำรเตรียมกำรขอตั้งงบประมำณ
(๑.5) จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรล่วงหน้ำ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดทำคำของบประมำณ
(๑.๖) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองคำของบประมำณ หรือเสนอพิจำรณำในกำร
ประชุมผู้บริหำร
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(๒) กำรบริหำรและควบคุมงบประมำณ
(๒.๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน เพื่อกำกับติดตำมและวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค รวมทั้ง
แนวทำงแก้ไข
(๒.๒) มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรกระทรวง (ค.ต.ป.กระทรวง) ติดตำม
เร่งรัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง
(๒.๓) จัดเตรียมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยเฉพำะขอบเขตของงำน (TOR) ให้มีควำมพร้อม
ก่อนปีงบประมำณ
(๒.๔) กำหนดให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำรสอดคล้องกับปีงบประมำณ
๒. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ควำมเสี่ยง
(๑) กำรจั ดท ำและผลั กดั น นโยบำยและแผนพั ฒ นำกำรท่ องเที่ ยวแห่ ง ชำติ สู่ กำรปฏิ บั ติ ได้ แ ก่
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติเชิงพื้นที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
(๒) กำรก ำกับ ติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติง ำนตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรของกระทรวง และส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
(๒.๑) ผลกำรปฏิบั ติงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตัวชี้ วัดที่ปรำกฏในแผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(๒.๒) ระยะเวลำกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรไม่เป็นไปตำมห้ ว งเวลำ เนื่องจำกต้องปรับ
ระยะเวลำกำรจัดทำแผนและรำยละเอียดของแผนฯให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (ที่มีกำรปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์โควิด-19) และสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (๒๕64๒๕65)
(๓) กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรพัฒนำองค์กำรสู่ดิจิทัล : กำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
เพื่อนำไปสู่กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data) ของเว็บไซต์Thailandtourismdirectory
บุคลำกรที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์มีไม่เพียงพอ ประกอบกับ
หน่วยงำนที่นำเข้ำข้อมูลมีกำรหมุนเวียนหรือ เปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบอยู่เป็นประจำ ทำให้กำรนำเข้ำ
ข้อมูลไม่มีควำมต่อเนื่อง
(๔) กำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณะ
ผลกำรดำเนินงำนบำงส่วนโดยเฉพำะกำรจ้ำงที่ปรึกษำ หรือศึกษำวิจัย ควรให้มีกำรเผยแพร่
เพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง
กำรควบคุมภำยใน
(๑) กำรจัดทำและผลักดันนโยบำยและแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
(๑.๑) จั ดตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
แห่งชำติ
(๑.๒) พัฒนำกลไกและระบบประสำนงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรให้
เกิดกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ
(๑.๓) วิเครำะห์ผลกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ สู่กำรปฏิบัติเพื่อ
พัฒนำต่อยอดด้ำนกำรท่องเที่ยว
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(2) กำรกำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงและสำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
(๒.๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนเพื่อกำกับติดตำม และวิเครำะห์ ปัญหำอุปสรรค
รวมทั้งแนวทำงแก้ไข
(๒.๒) กำหนดกรอบระยะเวลำ และแนวทำงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรล่วงหน้ำ และมี
กำรประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญและควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำงๆ
(3) กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรพัฒนำองค์กำรสู่ดิจิทัล : กำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
เพื่อนำไปสู่กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data) ของเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory
แจ้งให้สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดทุกจังหวัดช่วยตรวจสอบข้อมูลหรือมีกำรอ้ำง
แหล่งที่มำในเบื้องต้นก่อนให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงพิจำรณำอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
(๔) กำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณะ
จัดทำระบบฐำนข้อมูลผลงำนและกำหนดแนวปฏิบัติกำรเผยแพร่ข้อมูลผลงำนต่อสำธำรณะ
๓. ด้านทรัพยากรบุคคล
ควำมเสี่ยง
(๑) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(๑.๑) กำรวำงแผนกำลังคนต้องดำเนินกำรในเรื่องกำรสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มี
แผนกำรทดแทนตำแหน่งที่มีควำมสำคัญ รวมทั้งแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน
(๑.๒) กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรควรต้องดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้ องกับทิศทำง
กำรขับเคลื่อนภำรกิจ
(๓.๓) กำรวำงแผนกำรสรรหำเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่ำงดำเนินกำรได้ไม่ทันต่อควำม
ต้องกำร ทำให้ไม่สำมำรถเตรียมกำลังคนรองรับควำมขำดแคลน
(๒) กำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(๒.๑) บุคลำกรในระดับพื้นที่ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติภำรกิจหลักของกระทรวง น้อยกว่ำกำร
ปฏิบัติภำรกิจจำกหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่
(๒.2) กำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนค่อนข้ำงน้อยส่งผลให้กำรบูรณำกำรกำรทำงำนจำกัดในวงแคบ
กำรควบคุมภำยใน
(๑) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(๑.๑) ดำเนิ น กำรวำงแผนกำลั งคนเพื่ อให้ ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะสอดคล้ อ งกับ ลั กษณะงำนที่ป ฏิบัติ รวมทั้ งเพื่อ ให้ สป.กก. มีอัต รำกำลั งที่มี ปริมำณและคุณภำพ
เหมำะสมเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร โดยดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปี 2564-2565 ดังนี้
- กำรบริหำรอัตรำกำลังในเชิงปริมำณและคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้ม
ค่ำสูงสุด เพื่อให้มีอัตรำกำลังเพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจที่มีควำมสำคัญ โดยเฉพำอย่ำงยิ่งภำรกิจเชิงนโยบำย
- จัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน (Career Development Plan : CDP) สำหรับ
ตำแหน่งเป้ำหมำย (Strategic Position) เพื่อเป็นกำรรักษำกำลังคนคุณภำพและเตรียมควำมพร้อมกำลังคนสู่
ตำแหน่งเป้ำหมำย

๕
- วำงระบบกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รองรับ
กำรพัฒนำบุคลำกร สป.กก. แบบองค์รวม เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ในสำยงำนที่มีควำมขำดแคลนในระดับและ
ตำแหน่งที่ดำรงอยู่
- บริหำรตำแหน่งที่สอดคล้องกับควำมสำคัญเชิงภำรกิจและบริบทเพื่อให้มีกำรนำอัตรำ
ว่ำงมำใช้ให้ เกิดประโยชน์และควบคุมจำนวนอัตรำว่ำงให้ สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดในมำตรกำรบริ หำร
กำลังคนภำครัฐ (ปี 2562-2565)
- วำงแนวทำงกำรสรรหำเชิ ง รุ ก ที่ ต อบสนองควำมต้ อ งกำรด้ ำ นก ำลั ง คน เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผู้ปฏิบัติงำนในสำยงำนที่มีคุณวุฒิที่ขำดแคลน เช่น เศรษฐศำสตร์ สถิติ เป็นต้น
- กำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศทรั พ ยำกรบุ ค คล (DPIS) เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคลให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อกำรบริหำรอัตรำกำลัง
- สร้ำงควำมรักควำมผูกพันในองค์กร เพื่อเป็นกำรธำรงรักษำบุคลำกรในหน่วยงำน
(๑.๒) กำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- จัดทำคำบรรยำยลักษณะงำนให้มีรำยละเอียดในกำรนำภำรกิจหลักของกระทรวงไปสู่
กำรปฏิบัติ และกำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในคำบรรยำย
ลักษณะงำนดังกล่ำว
- กำหนดแนวทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เกิดกำรบูรณำกำรและ
บรรลุวัตถุประสงค์ในลักษณะกำรสื่อสำรแบบ ๒ ทำง (Two-way Communication)

