
 
 
 

การควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือใหมี้การก าหนดนโยบายดา้นบุคลากรท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์การสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
 2. เพื่อใหมี้กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อใหก้ระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ 

      นโยบายของรัฐและหน่วยงานกลาง 
                      4. เสริมสร้างใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีจริยธรรม และจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานต่อหน่วยงาน 
 
 ขอบเขตการควบคุม 
                       กระบวนการการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การแต่งตั้ง และการบรรจุบุคคลท่ี มีคุณสมบติัเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั การพิจารณาเงินเดือน ค่าจา้ง หรือ
 ผลตอบแทนและสวสัดิการ  ตลอดจนแนวทางการพฒันาบุคลากรจนกระทัง่การพน้จากราชการ 
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1. การสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนอตัราก าลงัของ
หน่วยงาน 
3. กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. จิตส านึกของผูรั้บผิดชอบ 

1. การวางแผนดา้นอตัราก าลงั
เก่ียวกบัการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน
ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้ง
กบันโยบาย 
2. ไม่มีการก าหนดแผน
อตัราก าลงัเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
3. ความไม่โปร่งใสในการสรร
หาบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยไม่ใช้
ช่องวา่งของ กฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. วเิคราะห์แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกบันโยบาย  รวมทั้ง
ทบทวนและวางแผนดา้นอตัราก าลงั
ใหส้อดคลอ้งกนั 
 
2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแผน
อตัราก าลงัส ารองเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
3. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการ
ในการสรรหา  บรรจุ และแตง่ตั้ง
บุคลากรในหน่วยงานใหช้ดัเจนและ
เปิดเผย 
4. จดัใหมี้ระบบสารสนเทศดา้น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศนโยบายและแผน
ดา้นอตัราก าลงั  รวมทั้ง
หลกัเกณฑก์ารสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งใหท้ราบ 
ทัว่กนั 

1. ประเมินความเหมาะสม
ของการสรรหา  บรรจุ  และ
แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน 
2. ติดตามผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรท่ีไดรั้บการ
บรรจุและแต่งตั้ง 
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2. การมอบหมายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบฐานขอ้มูลดา้น
ความรู้ทกัษะ  และ
ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 
2. นโยบายและหลกัเกณฑ์

การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ 
3. ปรัชญาการท างานและ

ทศันคติของผูบ้ริหาร 

1. นโยบายและหลกัเกณฑก์าร
มอบหมายอ านาจหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบไม่ชดัเจน 
2. การมอบหมายงานไม่ตรงกบั
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร 
3. ไม่มีระบบฐานขอ้มูล
บุคลากรเพื่อวางบุคคลให้
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

1. ทบทวนนโยบายและก าหนด
หลกัเกณฑก์ารมอบหมายอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบใหช้ดัเจน 
2. จดัใหมี้การน าฐานขอ้มูลดา้น
บุคลากร และคุณลกัษณะเฉพาะ
ต าแหน่งมาใชใ้นการพิจารณา
มอบหมายงาน 
3. จดัใหมี้การพิจารณาหรือทดสอบ
ความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
ก่อนท่ีจะมอบหมายงาน 
4. จดัระบบฐานขอ้มูลดา้นบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ดา้น
บุคลากร เช่น นโยบาย 
หลกัเกณฑก์ารมอบหมาย
อ านาจหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบการจดัการกลุ่ม
บุคลากรจ าแนกตามล าดบั
อาวโุส คุณวฒิุ  อาย ุเพศ  
และอ่ืนๆ ผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถเกณฑ์
การทดสอบ เป็นตน้ เพื่อ
ความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
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3. การพฒันาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนพฒันาบุคลากรของ
หน่วยงาน 
3. หลกัสูตรฝึกอบรม/
สมัมนา บุคลากรใน
หน่วยงาน 
4. ระบบสารสนเทศเก่ียวกบั
การพฒันาบุคลากร 
5. ทศันคติของผูป้ฏิบติังาน 

1. แผนการพฒันาบุคลากรของ
หน่วยงานไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. เจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บการพฒันา
อยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
3. การพฒันาบุคลากรไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จดัใหมี้การทบทวนและแผนการ
พฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 
2. จดัใหมี้การจดัท าฐานขอ้มูลประวติั
ขอ้มูลบุคลากร และประวติัการไดรั้บ
การฝึกอบรมในหน่วยงานใหท้นัสมยั
อยูเ่สมอ 
3. ก าหนดเป้าหมาย หลกัเกณฑ ์และ
วธีิการสนการพฒันาบุคลากรใน
หน่วยงานใหช้ดัเจน 
4. จดัใหมี้ระบบการสบัเปล่ียน
หมุนเวยีนบุคลากรในหน่วยงาน
เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้การปฏิบติังาน
ในหลายๆ ดา้น 
5. จดัใหมี้ระบบการวดัหรือ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

1. ประชาสมัพนัธ์แผนพฒันา 
บุคลากรของหน่วยงานให ้
ทุกฝ่ายรับทราบ 
 
2. จดัใหมี้การรับฟังและ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั
การพฒันาบุคลากรจาก
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัใน
หน่วยงาน 
3. เผยแพร่ระบบสารสนเทศ
เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร
ใหทุ้กฝ่ายทราบ 

1. ติดตามและประเมินผล
การพฒันาบุคลากรของ
หน่วยงาน 
 
2. ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ในหน่วยงานภายหลงัจาก
ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ 
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4. การพจิารณาให้ค่า 
ตอบแทนและสวสัดกิาร 
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายรัฐบาล 
2. นโยบายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน 
3. หลกัเกณฑก์ารให้
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ต่างๆ 

1. นโยบายและหลกัเกณฑก์าร
ใหค้่าตอบแทน-ภายใน
หน่วยงานไม่ชดัเจนและไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล 
2. การต่อตา้นและ
วพิากษว์จิารณ์ภายใน
หน่วยงานเก่ียวกบัความไม่เป็น
ธรรม  และความไม่โปร่งใสใน
การพิจารณาความชอบหรือ
ผลตอบแทนจากการท างาน
ของบุคลากร 

1. จดัใหมี้การศึกษาทบทวนและ
ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารให้
ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมเป็นธรรม
อยูเ่สมอ รวมทั้งก าหนดดชันีช้ีวดัผล
การด าเนินงานเพื่อประโยชนใ์นการ
ประเมินผลงานและตอบแทน
ความชอบในการปฏิบติังาน หรือ
จดัสรรเงินรางวลัหรือผลตอบแทน
พิเศษอ่ืน 
2. จดัใหมี้หวัหนา้ผูค้วบคุมงานเขา้
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังาน
เพ่ือพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผล
และการเล่ือนขั้นเงินเดือน และ
ประกาศหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย
เปิดเผย 
 
 
 
 
 

1. ประชุมช้ีแจงโยบายและ
หลกัเกณฑห์รือสิทธิ
ประโยชน์รวมทั้ง
สวสัดิการต่างๆ ใหทุ้กฝ่าย
ทราบทัว่กนั  
2. ประกาศผลการประเมิน
การพิจารณาการเล่ือนขั้น
เงินเดือนในภาพรวมให้
ทราบทัว่กนั 

ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีวา่มีความ
เหมาะสมกบัค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
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5. การธ ารงรักษา
บุคลากรทีม่ี
ความสามารถไว้ใน
หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. มาตรการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
3. วฒันธรรมของหน่วยงาน
และทศันคติของผูป้ฏิบติังาน 

1. ไม่มีนโยบายการธ ารงรักษา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
2. เจา้หนา้ท่ีขาดขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
3. เจา้หนา้ท่ีขาดหรือลางาน
บ่อยคร้ัง 
4. มีการลาออก  โอน  ยา้ย    
ของเจา้หนา้ท่ีอยูเ่สมอ 
 

1. จดัใหมี้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน และ
ก าหนดแนวทางการธ ารงรักษา
บุคลากรในหน่วยงาน 
2. จดัใหมี้การประกาศเกียรติคุณหรือ
มอบโล่ห์รางวลัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
อาวโุสและมีความสามารถ 
3. จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการ
พิจารณาเล่ือนระดบัและต าแหน่ง 
4. จดัใหมี้การท าขอ้ตกลงหรือสญัญา
การปฏิบติังานตามระยะเวลาและ
ผลงาน 

ช้ีแจงนโยบายและ
หลกัเกณฑต์่างๆในการ
ธ ารงรักษาบุคลากรให ้
ทุกฝ่ายรับทราบทัว่กนั 

1. ประเมินผลนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ ในการธ ารง
รักษาบุคลากรท่ีมีความ 
สามารถไวใ้นหน่วยงาน 
2. ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ี เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลกัเกณฑ์
หรือมาตรการต่างๆในการ
ธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความ 
สามารถไวใ้นหน่วยงาน 
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6. การประเมนิผลการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย หลกัเกณฑ ์ และ
รูปแบบการประเมิน 
     - ทดลองการปฏิบติังาน 
     - เล่ือนขั้นเงินเดือน 
     - เล่ือนระดบัต าแหน่ง 

1. ไม่มีการช้ีแจงหลกัเกณฑก์าร
ประเมินใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบั
ทราบท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจ
และไม่ยอมรับผลการประเมิน 
2. การประเมินผลไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

1. จดัใหมี้ระบบการประเมินผล
บุคลากรในรูปของคณะกรรมการ 
2. จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการตอบขอ้
สงสยัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลในหน่วยงาน 
3. จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบออกแบบ
สอบถาม  เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกบัการประเมินผลเจา้หนา้ท่ีใน
หน่วยงาน 

1. ช้ีแจงหลกัเกณฑก์าร
ประเมินใหเ้จา้หนา้ท่ีทุก
ระดบัทราบ 
2. จดัใหมี้การรับฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ติดตามและประเมินความ
เหมาะสมของหลกัเกณฑ์
การประเมิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


