
แบบ ปค.5 
-การบริงานบุคคล- 

 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

ระยะเวลา 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
(ด้านพัฒนาบุคลากร) 
- การจัดการพัฒนาภายในองค์กร 
(In house) 
- การส่งบุคลากรไปพัฒนาภายนอก
องค์กร(Public Training) 
- การจัดการองค์ความรู้ โดยการ
ถ่ายทอดจากผู้มคีวามรูภ้ายใน
องค์กร (KM) 

1)  ด้านกลยุทธ ์
- ขาดแผนในการพัฒนาบุคลากร(ตั้งแต่เริม่ที่
บุคลากรเข้ารับการอบรม จนถึงเมือ่บุคลากรเข้า
รับการอบรมแล้วบุคคลจะได้รับอะไรเพิ่มเติม 
อาทิเช่น ค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น) (บาง
หน่วยงาน บางสายงาน) 

1)  ด้านกลยุทธ ์
-การติดตามรายงานผลของผู้เข้ารบัการ
อบรมและการจดัโครงการจากการเข้ารับ
อบรม 
-การจัดท า KM ของผู้เข้ารับการอบรมให้
บุคลากรภายในทราบ 

1)  ด้านกลยุทธ ์
- การประเมินผลพัฒนาบุคลากร
จากหัวหน้างาน 

1)  ด้านกลยุทธ ์
- แผนพัฒนาบุคลากรไมต่รงตาม
ความต้องการของส่วนงาน 
- ระยะเวลาการพัฒนาไม่เป็นไปตาม
แผน 

1)  ด้านกลยุทธ ์
- น าความต้องการของบุคลากรมา
วิเคราะห์ เพื่อจัดการพัฒนาบุคลากรที่
ตรงตามความต้องการ 

1)  ด้านกลยุทธ ์
ส่วนทรัพยากรบคุคล/
สว่นงาน (ตาม
ปีงบประมาณ)  

2) ด้านลูกค้า / ผูร้ับบริการ 
- ความไม่พร้อมของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม 
- พื้นฐานความรู้ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมที่
ไม่เท่าเทยีมกัน 

2) ด้านลูกค้า / ผูร้ับบริการ 
- การตอบรับยืนยันการเข้ารับการอบรม
จากส่วนงาน  
- การตอบรับยืนยันการเข้ารับการอบรม
จากผู้เข้ารับการอบรม 
(ก่อน 2 สัปดาห)์ 
 

2) ด้านลูกค้า / ผูร้ับบริการ 
- การรายงานผลการเข้ารับการ
พัฒนาบุคลากรถึงส่วนงานต้น
สังกัด 

2) ด้านลูกค้า / ผูร้ับบริการ 
- บุคลากรผูเ้ข้ารับการพัฒนาไม่ครบ
ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากทางส่วน
งาน 

2) ด้านลูกค้า / ผูร้ับบริการ 
- บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าร่วมการ
พัฒนาได้ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน 
- ส่วนงานต้นสังกัดของบุคลากรที่ไม่ได้
เข้าการพัฒนาและไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้าต้องช าระค่าใช้จ่าย/
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

2) ด้านลูกค้า / 
ผู้รับบริการ 
ส่วนทรัพยากรบคุคล/
ส่วนงาน (ตาม
ปีงบประมาณ) 

3) ด้านการเงิน 
- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามจ านวนและแผนที่
ขออนุมัติ 

3) ด้านการเงิน 
- งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการพฒันา
บุคลากรตามแผน 

3) ด้านการเงิน 
- การติดตามการใช้งบประมาณ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

3) ด้านการเงิน 
- งบประมาณการพัฒนาบุคลากรไม่
สามารถจัดการพัฒนาบุคลากรได้
ตามแผนของส่วนงาน 

3) ด้านการเงิน 
- การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรภายในให้มากข้ึน 

3) ด้านการเงิน 
ส่วนทรัพยากรบคุคล/
ส่วนงาน (ตาม
ปีงบประมาณ) 

4) ด้านกระบวนการภายใน 
  4.1) บุคลากร 
 

4) ด้านกระบวนการภายใน 
 4.1) บุคลากร 
- บุคลากรผูร้ับผดิชอบขาดความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ์ ในการด าเนินการจดัการ
พัฒนาบุคลากร 
- ขาดคู่มือการปฏิบตัิงานของงานท่ี
รับผิดชอบ 

4) ด้านกระบวนการภายใน 
4.1) บุคลากร 
- ประเมินผลจากการจดัท าคู่มือ
งานพัฒนาบุคลากรของบุคลากร
ที่รับผิดชอบ 

4) ด้านกระบวนการภายใน 
4.1) บุคลากร 
- คู่มือการปฏิบัติงานของงานท่ี
รับผิดชอบยังไม่ครบถ้วนและไม่
ทันสมัย (เป็นปัจจุบัน) 
 

4) ด้านกระบวนการภายใน 
4.1) บุคลากร 
- การปรับปรุงคู่มือการปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

4) ด้านกระบวนการ
ภายใน 
4.1) บุคลากร 
มหาวิทยาลยัและส่วน
งาน 

  4.2) ระบบงาน   4.2) ระบบงาน 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังขาด
ประสิทธิภาพ 

  4.2) ระบบงาน 
- ประเมินผลจากการปฏบิัติงาน
ตามให้ประสิทธิภาพ 

 4.2) ระบบงาน 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไม่
ครบถ้วนสมบรูณ ์

 4.2) ระบบงาน 
- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏบิัติงานให้
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ 

4.2) ระบบงาน 
มหาวิทยาลยัและส่วน
งาน 

  4.3) ระบบ IT 4.3) ระบบ IT 
- ขาดระบบ IT ในการจัดท าฐานขอ้มูลการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและครบ
วงจร 
- ฐานข้อมูลไมเ่สถียร เนื่องจากเปดิใช้
เฉพาะส่วนกลาง 
- ระบบ IT ไม่ทันสมยั ไมร่องรับเวบ็
บราวเซอร์ในปัจจุบัน  
- ขาดเทคโนโลยีใหม่ในการสนับสนนุการ

  4.3) ระบบ IT 
- ปรับปรุงระบบ IT ให้รองรับ
ระบบงานใหม่  

  4.3) ระบบ IT 
- บุคลากรผูร้ับผดิชอบยังขาดทักษะ 
ความช านาญในการใช้ระบบใหม ่

  4.3) ระบบ IT 
- ปรับปรุงระบบ IT และพัฒนาผู้ใช้ใน
การจัดท าฐานข้อมลูการพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 

  4.3) ระบบ IT 
มหาวิทยาลยัและส่วน
งาน 



(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

ระยะเวลา 

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
  4.4) เครื่องมือเครื่องใช้   4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ 

- อุปกรณ์ที่จ าเป็น (เช่น เครื่องใช้
ส านักงาน) ไม่พร้อมใช้งาน  

  4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ 
- แผนในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการใช้งาน 

  4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ 
- อุปกรณ์ที่จ าเป็นอาจไมส่ามารถใช้
งานได้ (กรณีฉุกเฉิน) 

  4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ 
- ส ารวจส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
ในด้านอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อส ารองใน
การใช้งาน 

  4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ 
มหาวิทยาลยัและส่วน
งาน 

  4.5) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน   4.5) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
- ขาดห้อง/สถานท่ีเพื่อรองรับการพัฒนา
บุคลากร 

  4.5) สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน 
- ส ารวจห้องในการใช้เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร 

  4.5) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
- ห้อง/สถานท่ีไม่เพยีงพอในการ
รองรับการพัฒนาบุคลากร 

  4.5) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
- เช่าหาสถานที่จากภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อใช้ในการพัฒนา
บุคลากร 

  4.5) สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลยัและส่วน
งาน 

5) การเรียนรู้และการพัฒนา 
 

5) การเรียนรู้และการพัฒนา 
- เกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรยังไม่มีการ
ปรับปรุง 

5) การเรียนรู้และการพัฒนา 
- ปรับปรุงเกณฑ์ในการพัฒนา
บุคลากรให้ทันสมัย 

5) การเรียนรู้และการพัฒนา 
- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกณฑ์ในการพัฒนาบคุลากร 

5) การเรียนรู้และการพัฒนา 
- ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกณฑ์ใน
การพัฒนาบุคลากร 

5) การเรียนรู้และการ
พัฒนา 
มหาวิทยาลยัและส่วน
งาน 

 
              ลายมือช่ือ.....................(10)......................... 
              ต าแหน่ง.......................(11).......................... 
              วันท่ี........(12)......เดือน..................พ.ศ........ 


