การควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการกาหนดนโยบายด้านบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
2. เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ให้กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
นโยบายของรัฐและหน่วยงานกลาง
4. เสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานมีจริยธรรม และจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน
ขอบเขตการควบคุม
กระบวนการการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การแต่งตั้ง และการบรรจุบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ การพิจารณา
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ผลตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรจนกระทั่งการพ้นจากราชการ

แนวปฏิบัติการควบคุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง

สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. แผนอัตรากาลังของ
หน่วยงาน
3. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จิตสานึกของผู้รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง
1. การวางแผนด้านอัตรากาลัง
เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย
2. ไม่มีการกาหนดแผน
อัตรากาลังเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
3. ความไม่โปร่งใสในการสรร
หาบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยไม่ใช้ช่องว่างของ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการควบคุม
1. วิเคราะห์แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับนโยบาย รวมทั้ง
ทบทวนและวางแผนด้านอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกัน
2. กาหนดหลักเกณฑ์และแผน
อัตรากาลังสารองเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
3. กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
บุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจนและ
เปิดเผย
4. จัดให้มรี ะบบสารสนเทศด้าน
บุคลากรของหน่วยงานที่ถูกต้อง

สารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศนโยบายและแผน
ด้านอัตรากาลัง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งให้ทราบ
ทั่วกัน

การติดตามและประเมินผล
1. ประเมินความเหมาะสม
ของการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน
2. ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง

แนวปฏิบัติการควบคุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. การมอบหมายงาน

สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. ระบบฐานข้อมูลด้าน
ความรู้ทักษะ และ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
2. นโยบายและหลักเกณฑ์
การมอบหมายอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
3. ปรัชญาการทางานและ
ทัศนคติของผู้บริหาร

ปัจจัยเสี่ยง
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน
2. การมอบหมายงานไม่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร

3. ไม่มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพื่อวางบุคคลให้
เหมาะสมกับตาแหน่ง

กิจกรรมการควบคุม
1. ทบทวนนโยบายและกาหนด
หลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
2. จัดให้มีการนาฐานข้อมูลด้าน
บุคลากร และคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่งมาใช้ในการพิจารณา
มอบหมายงาน
3. จัดให้มีการพิจารณาหรือทดสอบ
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมอบหมายงาน
4. จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากร
ภายในหน่วยงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ด้าน
ติดตามประเมินผลการ
บุคลากร เช่น นโยบาย
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์การมอบหมาย
อานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดการกลุ่ม
บุคลากรจาแนกตามลาดับ
อาวุโส คุณวุฒิ อายุ เพศ
และอื่นๆ ผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถเกณฑ์
การทดสอบ เป็นต้น เพื่อ
ความโปร่งใสและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติการควบคุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. การพัฒนาบุคลากร

สภาพแวดล้อมการควบคุม

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

1. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. แผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน
3. หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา
บุคลากรในหน่วยงาน
4. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร
5. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน

1. แผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
2. เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้รบั การพัฒนา
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

1. จัดให้มีการทบทวนและแผนการ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
อย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้มีการจัดทาฐานข้อมูลประวัติ
ข้อมูลบุคลากร และประวัติการได้รับ
การฝึกอบรมในหน่วยงานให้ทันสมัย
อยู่เสมอ

3. การพัฒนาบุคลากรไม่เกิด
ประสิทธิภาพ

สารสนเทศและการสื่อสาร
1. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานให้
ทุกฝ่ายรับทราบ

2. จัดให้มีการรับฟังและ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรจาก
เจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
หน่วยงาน
3. กาหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และ 3. เผยแพร่ระบบสารสนเทศ
วิธีการสนการพัฒนาบุคลากรใน
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้
หน่วยงานให้ชัดเจน
ทุกฝ่ายทราบ
4. จัดให้มรี ะบบการสับเปลีย่ น
หมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานใน
หลายๆ ด้าน
5. จัดให้มรี ะบบการวัดหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามและ
ประเมินผล
1. ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน
2. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานภายหลังจาก
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

แนวปฏิบัติการควบคุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน สภาพแวดล้อมการควบคุม
4. การพิจารณาให้ค่า
1. นโยบายรัฐบาล
ตอบแทนและสวัสดิการ 2. นโยบายค่าตอบแทนและ
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สวัสดิการต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน
3. หลักเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่างๆ

ปัจจัยเสี่ยง
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ให้ค่าตอบแทน-ภายใน
หน่วยงานไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
2. การต่อต้านและ
วิพากษ์วิจารณ์ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม และ
ความไม่โปร่งใสในการพิจารณา
ความชอบหรือผลตอบแทนจาก
การทางานของบุคลากร

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่
เสมอ รวมทั้งกาหนดดัชนีชี้วัดผลการ
ดาเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผลงานและตอบแทน
ความชอบในการปฏิบัติงาน หรือ
จัดสรรเงินรางวัลหรือผลตอบแทน
พิเศษอื่น
2. จัดให้มหี ัวหน้าผู้ควบคุมงานเข้า
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
ประกาศหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย
เปิดเผย

สารสนเทศและการสื่อสาร
1. ประชุมชี้แจงโยบายและ
หลักเกณฑ์หรือสิทธิ
ประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการ
ต่างๆ ให้ทุกฝ่ายทราบทั่ว
กัน
2. ประกาศผลการประเมิน
การพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในภาพรวมให้
ทราบทั่วกัน

การติดตามและประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ว่ามีความ
เหมาะสมกับค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

แนวปฏิบัติการควบคุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5. การธารงรักษา
บุคลากรทีม่ ี
ความสามารถไว้ใน
หน่วยงาน

สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. มาตรการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่บุคลากร
3. วัฒนธรรมของหน่วยงาน
และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง
1. ไม่มีนโยบายการธารงรักษา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. เจ้าหน้าที่ขาดหรือลางาน
บ่อยครั้ง
4. มีการลาออก โอน ย้าย
ของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดให้มีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และกาหนด
แนวทางการธารงรักษาบุคลากรใน
หน่วยงาน
2. จัดให้มีการประกาศเกียรติคณ
ุ หรือ
มอบโล่หร์ างวัลให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส
และมีความสามารถ
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบกาหนด
หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการ
พิจารณาเลื่อนระดับและตาแหน่ง
4. จัดให้มีการทาข้อตกลงหรือสัญญา
การปฏิบัติงานตามระยะเวลาและ
ผลงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร
ชี้แจงนโยบายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆในการ
ธารงรักษาบุคลากรให้
ทุกฝ่ายรับทราบทั่วกัน

การติดตามและประเมินผล
1. ประเมินผลนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ ในการธารง
รักษาบุคลากรที่มีความ
สามารถไว้ในหน่วยงาน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
หรือมาตรการต่างๆในการ
ธารงรักษาบุคลากรที่มีความ
สามารถไว้ในหน่วยงาน

แนวปฏิบัติการควบคุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
6. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

สภาพแวดล้อมการควบคุม
นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
รูปแบบการประเมิน
- ทดลองการปฏิบัติงาน
- เลื่อนขั้นเงินเดือน
- เลื่อนระดับตาแหน่ง

ปัจจัยเสี่ยง
1. ไม่มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การ
ประเมินให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ทราบทาให้เกิดความไม่เข้าใจ
และไม่ยอมรับผลการประเมิน
2. การประเมินผลไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดให้มรี ะบบการประเมินผล
บุคลากรในรูปของคณะกรรมการ
2. จัดให้มผี ู้รับผิดชอบในการตอบข้อ
สงสัยเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลในหน่วยงาน
3. จัดให้มผี ู้รับผิดชอบออกแบบ
สอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินผลเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล
1. ชี้แจงหลักเกณฑ์การ
ติดตามและประเมินความ
ประเมินให้เจ้าหน้าที่ทุก
เหมาะสมของหลักเกณฑ์การ
ระดับทราบ
ประเมิน
2. จัดให้มีการรับฟังและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้อง

