
การควบคุมภายในและแผนบริหารความเส่ียง  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ  กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
๑. ช่ือโครงการ 
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูทางดานวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญ 
ในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง  
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมีความรู 
ความสามารถ และทักษะท่ีหลากหลาย 

๓. คุณสมบัติและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
  บุคลากรภาครฐัของสาํนักงานสถิติแหงชาติ สวนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน  

๔. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑ กระบวนการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
  ๔.๒ กระบวนการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๔.๓ กระบวนการเตรียมการฝกอบรม 
  ๔.๔ กระบวนการดําเนินการฝกอบรม 
  ๔.๕ กระบวนการประเมินผลการฝกอบรม 

๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  ผูสําเร็จการฝกอบรมไดนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ รอยละ ๘๕ 

๖. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
๖.๑ มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากผูบริหารท่ีชัดเจน 
๖.๒ มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการขององคกร 
๖.๓ มีการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 
๖.๔ มีคําสั่งมอบหมายใหกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพบ.) เปนผูรับผิดชอบการจัดฝกอบรม 
๖.๕ มีการมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรแกเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๖.๖ มีการพัฒนาความรูใหแกบุคลากรแตไมครบทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรในสวนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในและแผนบริหารความเส่ียง 

 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน ความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา การนําเสนอและการเก็บขอมูล วิธีการตดิตาม 
และการประเมินผล 

กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
๑. กระบวนการวิเคราะห  
    ความตองการในการ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  
 

การตอบแบบสํารวจ 
ความตองการฝกอบรม 
เพื่อจัดหลักสูตรสําหรับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ไดรับกลับมา
จากหนวยงานตาง ๆ ไมครบถวน
ภายในเวลาที่กําหนด 

ปานกลาง ควบคุม ขยายระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจฯ 
โดยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห 
ตอบแบบสํารวจฯ เพิ่มเติม 

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
- ขึ้น Website ของหนวยงาน 

ติดตามโดย ผอ.กพบ. 
และ จนท. ที่รับผิดชอบ 

ต.ค. ๖๓ กพบ. 

๒. กระบวนการวางแผน
 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

กําหนดจัดหลักสูตรฝกอบรม
ไมครอบคลุมกับความตองการ
ของบุคลากรทุกระดับ 
เนื่องจากการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมตามงบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

ตํ่า ควบคุม เพิ่มหลักสูตรใหครอบคลุมกับ 
ความตองการของบุคลากร  
(เมื่อมีงบประมาณเหลือจาย  
ของหนวยงาน) 

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
- ขึ้น Website ของหนวยงาน 

ติดตามโดย ผอ.กพบ. ต.ค. ๖๓ กพบ. 

๓. กระบวนการเตรียม 
 การฝกอบรม 

        

   ๓.๑ ขออนุมัติหลักสูตร 
  และประมาณการ 
        คาใชจาย 
        ในการฝกอบรม 

หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติมีการเล่ือน
การฝกอบรม และมีคาใชจายเบิกเพิ่ม 

ตํ่า ควบคุม ปรับคาบการฝกอบรมใหเหมาะสมกับเวลา 
และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
พรอมทั้งประสานงานกับกลุมงาน 
ที่จัดสรรงบประมาณ  

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
- ขึ้น Website ของหนวยงาน 
  (เฉพาะหลักสูตรที่บุคลากร 
  จากสวนราชการอื่นเขารับการฝกอบรม) 

ติดตามโดย ผอ.กพบ. 
และ จนท. ที่รับผิดชอบ 

ก.ย. ๖๔ กพบ. 

  ๓.๒ ติดตอวิทยากร เนื่องจากสถานการณ 
การแพรระบาดของ COVID-19 
ทําใหเกิดการเปล่ียนระยะเวลา
การฝกอบรมของแตละหลักสูตร 
ทําใหวิทยากรบางทานไมสามารถ
ทําหนาที่เปนวิทยากร 
ในระยะเวลาการฝกอบรมใหมได  

ตํ่า ควบคุม ติดตอ/ประสานงานกับวิทยากร 
ไวลวงหนา และทําหนังสือเชิญวิทยากร
อยางเปนทางการ 

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
 

ติดตามโดย จนท.  
ที่รับผิดชอบ 

ก.ย. ๖๔ กพบ. 



การควบคุมภายในและแผนบริหารความเส่ียง (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน ความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา การนําเสนอและการเก็บขอมูล วิธีการตดิตาม 
และการประเมินผล 

กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
  ๓.๓ ทําหนังสือเชิญ 
  กลุมเปาหมาย 

มีการสงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
ลาชากวาที่กาํหนด  
และมีการเปล่ียนรายชื่อบอยคร้ัง 

ปานกลาง ควบคุม มีการติดตามรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
จากฝายบริหารงานทั่วไปของกอง/ศูนย/ 
กลุมขึ้นตรง ผสช. ในวันที่ครบกําหนด 

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
 

ติดตามโดย จนท.  
ที่รับผิดชอบ 

ก.ย. ๖๔ กพบ. 

๔. กระบวนการ
 ดําเนินการฝกอบรม 

เนื่องจากสถานการณ 
การแพรระบาดของ COVID-19 
ทําใหเกิดการเปล่ียนระยะเวลา
การฝกอบรมของแตละหลักสูตร 

สูง ควบคุม มีการเปล่ียนระยะเวลาการฝกอบรม  
๒ – ๓ คร้ัง และแบงการฝกอบรม 
ในแตละหลักสูตรออกเปน ๒ รุน  
เพื่อปฏิบัติตามหลัก Social Distancing 

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
 

ติดตามโดย จนท.  
ที่รับผิดชอบ 

ก.ย. ๖๔ กพบ. 

 อุปกรณบางรายการที่มีอาย ุ
การใชงานมานานเกิดการชํารุด
ในขณะดําเนินการฝกอบรม 

ตํ่า ควบคุม ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ 
ที่ใชในการฝกอบรม โดยประสานงาน 
กับวิทยากร เพื่อใหไดอุปกรณที่ตรงกับ
ความตองการ 

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
 

ติดตามโดย จนท.  
ที่รับผิดชอบ 

ก.ย. ๖๔ กพบ. 

 ผูเขารับการฝกอบรม 
ไมใหความรวมมือในการอบรม  
เชน เขารับการฝกอบรมไมครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ปานกลาง ควบคุม กําหนดมาตรการควบคุมการอบรม  
เชน ลงลายมือชื่อผูเขารับการฝกอบรมทุกวนั 
มีการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม  

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
 

ติดตามโดย จนท.  
ที่รับผิดชอบ 

ก.ย. ๖๔ กพบ. 

๕. กระบวนการประเมินผล 
 การฝกอบรม  
 

ไดรับแบบประเมนิผลการฝกอบรม
ไมครบถวน 

ปานกลาง ควบคุม ชี้แจงใหผูเขารับการฝกอบรมทราบถึง
ความสําคัญของแบบประเมินฯ  
และกําชับใหตอบแบบประเมินฯ ใหครบถวน 

- จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน 
- แจงใหทราบ 
 

ติดตามโดย ผอ.กพบ. 
และ จนท. ที่รับผิดชอบ 

ก.ย. ๖๔ กพบ. 


