แนวทางการควบคุมภายในของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงกำรท่ องเที่ ยวและกี ฬำ โดยคณะกรรมกำรควบคุ ม ภำยในของส ำนั ก งำน
ปลั ดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำหนดแนวทำงกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓ ด้ำน ดังนี้
1. การควบคุมด้านงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 ให้กำรวำงแผนและกำหนดวงเงินงบประมำณประจำปี และกำรทำแผนงบประมำณล่วงหน้ำ
สอดคล้องกับภำรกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงำน ของหน่วยงำน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
1.2 ให้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปอย่ ำงมีประสิทธิภำพ 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 ให้มีกำรกำกับดูแลว่ำ มีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 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 ข้อบังคับ
ของทำงรำชกำร นโยบำยของรัฐ และหน่วยงำนกลำง
2.4 เสริมสร้ำงให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีจริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำนต่อหน่วยงำน
ขอบเขตการควบคุม ทรัพยำกรบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรสรรหำ กำรแต่งตั้ง และกำรบรรจุบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ กำรพิจำรณำเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือผลตอบแทนและสวัสดิกำร ตลอดจน
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรจนกระทั่งกำรพ้นจำกรำชกำร

๒
ตัวอย่างการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ด้านงบประมาณ
ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(๑) คำของบประมำณบำงโครงกำรควรเพิ่มเติมกิจกรรมให้ ควำมสอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำย
เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของหน่ว ยงำน ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ช ำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ หรือนโยบำยของ
รัฐบำล
(๒) ลำดับ ผลกำรเบิ กจ่ ำยของส่ วนรำชกำรภำยใต้สังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำในภำพ
รวมอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ ปี ง บประมำณที่ ผ่ ำ นมำ แต่ เ มื่ อ เทีย บกั บ เป้ ำ หมำยตำมมำตรกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณแล้ว พบว่ำภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลกำหนด
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
(๑) ทบทวนภำรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำกำร
ท่อ งเที่ ย วแห่ ง ชำติ แผนพั ฒ นำกำรกี ฬ ำแห่ ง ชำติ และนโยบำยของรั ฐ บำล ทุ ก ครั้ ง ที่ ตั้ ง ค ำของบประมำณ
ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในหน่วยงำน และควรพิจำรณำถึงศักยภำพกำรเบิกจ่ำยของปีที่ผ่ ำนมำ
และควำมจำเป็นเร่งด่วน (ใช้แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีเป็นกรอบในกำรจัดทำ
คำของบประมำณ)
(๒) ระบุ ลั ก ษณะและปริ ม ำณของผลผลิ ต วงเงิ น งบประมำณที่ ต้ อ งใช้ ใ นแต่ ล ะผลผลิ ต รวมทั้ ง
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะต้องใช้ในกำรผลิ ตผลผลิ ตแต่ล ะประเภท เพื่อประโยชน์ ในกำรจัดทำข้อตกลงกำรใช้
ทรัพยำกร รวมทั้งวิเครำะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรใช้งบประมำณ
(3) กำรจั ดทำคำของบประมำณต้องมีกำรวิเครำะห์ ควำมคุ้มค่ำและจัดล ำดับควำมสำคัญ ของงำน/
โครงกำร ที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(4) มอบหมำยผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ำแนวปฏิ บั ติห รื อคู่ มื อกำรจัด ท ำงบประมำณ ตลอดจนจัด ให้ มี
กำรประชุมชี้แจงแก่เจ้ำหน้ำที่ทั้งก่อนและหลังกำรขอตั้งงบประมำณเพื่อทำควำมเข้ำใจและแจ้งผลกำรดำเนินกำร
เพื่อประโยชน์ในกำรเตรียมกำรขอตั้งงบประมำณ
(5) จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ สอดคล้องกั บแผนปฏิบัติงำนหรือแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและให้ มี
ผู้รับผิดชอบติดตำม กำกับดูแลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน
(๖) จัดให้มีกำรสอบทำนเหตุผลควำมจำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้จ่ำยเงินและระยะเวลำในกำร
ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเร่งรัดกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน
(๗) จัดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมทำงบัญชีและรำยงำนให้เป็นปัจจุบัน
๒. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(๑) หน่วยงำนภำยในบำงหน่วยมีกำรปฏิบัติงำนที่ใกล้เคียงกัน
(๒) แผนปฏิบั ติรำชกำรที่เป็ นกรอบกำรดำเนินงำนในภำพรวมมีควำมจำเป็นในกำรใช้เวลำในกำร
ทบทวนจึงทำให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรล่ำช้ำไปบ้ำง
(๓) ผลกำรดำเนิ นงำนบำงส่วนโดยเฉพำะกำรจ้ำงที่ปรึกษำหรือศึกษำวิจัย ควรให้มีกำรเผยแพร่
เพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง

๓
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
(๑) จั ด ทำกำรวิเ ครำะห์ ก ำรปรับ ปรุ งโครงสร้ำ งและบทบำทหน้ ำที่ ภ ำยในหน่ว ยงำนที่ มีภ ำรกิ จ
ใกล้เคียงกัน
(2) กำหนดกรอบระยะเวลำและแนวปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยดำเนินกำรก่อน
ปีงบประมำณที่กำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร และมีกำรประชุมเพื่ อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญและ
ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำงๆ
(3) จัดทำระบบฐำนข้อมูลผลงำนและกำหนดแนวปฏิบัติกำรเผยแพร่ข้อมูลผลงำนต่อสำธำรณะ
๓. ด้านทรัพยากรบุคคล
ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(๑) บุคลำกรระดับผู้ปฏิบัติมีไม่เพียงพอ มีกำรเข้ำและออกจำกตำแหน่งงำนสูง โดยเฉพำะข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนรำชกำร ที่มีกำรโอนย้ำยไปหน่วยงำนอื่น หรือลำออก
(๒) บุคลำกรบำงส่วนมีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ทำให้กำรถ่ำยทอดงำนให้มีประสิทธิภำพเป็นไป
อย่ำงจำกัด ทำให้ควำมเชี่ยวชำญในงำนลดลง
(3) กำรปฏิบัติหน้ำที่บำงงำนในบำงหน่วยมีควำมซ้ำซ้อน เนื่องจำก
(3.1) กำรมอบหมำยงำนอำจไม่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
(๓.๒) กำรหมุนเวียนงำน
(๓.๓) กำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนน้อยเกินไป
(4) บุคลำกรบำงส่วนต้องกำรแผนควำมก้ำวหน้ำ ในสำยงำนอำชีพ เพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน
(5) กำรใช้ประโยชน์จำกแผนอัตรำกำลังน้อย
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
(1) ทบทวนนโยบำยและกำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(๒) นำแผนอัตรำกำลัง ฐำนข้อมูลบุคลำกร และคุณลักษณะเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มำใช้ในกำรพิจำรณำมอบหมำยงำน หรือหมุนเวียนงำน ในภำพรวมหน่วยงำน
(3) พิจำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถและตั้งเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้งำนของบุคลำกรก่อนจะมอบหมำย
งำน หรือหมุนเวียนงำน
(4) จัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง
(5) กำหนดแนวทำงกำรธำรงรักษำบุคลำกรในหน่วยงำน
(6) จัดให้มีกำรประกำศเกียรติคุณหรือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ
อุตสำหะและมีคุณธรรม
(7) กำหนดแนวทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ชัดเจนและบรรลุวัตถุประสงค์

