แบบรายงานการตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ รง. ๒-๑

๒.๑.๑ นโยบายเรงดวน (Agenda Based) ๑๓ ขอ
ลําดับ
ที่
๑.

๒.

นโยบายเรงดวน
(Agenda Based)
๑๓ ขอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน (สพร./
สนพ.)
ใหเปนแรงงานคุณภาพ
(Super Worker) เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต

พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ เพื่อรองรับ ๑๐
อุตสาหกรรมเพื่อเปาหมาย
ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)

(สจจ.)

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจาย
บาท/คิดเปนรอยละ
ณ สิ้นเดือน ก.พ.
พ.ศ. 2562

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการ
แกไข/ขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ
ไมมีขอมูล เนื่องจาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
นครสวรรค ไมไดอยูในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

๙

ลําดับ
ที่

นโยบายเรงดวน
(Agenda Based)
๑๓ ขอ

๓.

สงเสริมการมีงานทําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูสูงอายุและสงเสริมให
คนพิการมีงานทํา

๔.

ส ง เ ส ริ ม ใ ห แ ร ง ง า นไทย ที่ จ ะ
เดิ นทาง ไปทํ า งา นตปท.ตา ม
กระบวนการเดิ น ทางไปอย า ง
ถูกตอง เพื่อใหไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมาย รวมทั้งสงเสริมใหมี
ทักษะสูงขึ้นเพื่อรองรับความตองการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(สจจ.)

สจจ.

เปาหมาย
โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ
- กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการของ
ผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน
เปาหมาย 200 คน
โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
- โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใน
อุตสาหกรรมการผลิตบริการและการทองเทีย่ ว
เปาหมาย 10 คน
- กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
เปาหมาย 22 คน

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจาย
บาท/คิดเปนรอยละ
ณ สิน้ เดือน....พ.ศ....

- ผลการดําเนินการ 114 คน
คิดเปนรอยละ 57

13,500.-

7,260.- บาท
คิดเปนรอยละ 53.77

- ผลการดําเนินการ 7 คน
คิดเปนรอยละ 70

11,600.-

4,500.- บาท
คิดเปนรอยละ 38.79
10,500.- บาท
คิดเปนรอยละ 96.33

ผลการดําเนินการ

- ผลการดําเนินการ 19 คน ไดรับ
การบรรจุงาน 16 คน
คิดเปนรอยละ 86.34
- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงาน - ผลการดําเนินการ 1 คน
ภาครัฐ เปาหมาย 1 คน
- กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- กําหนดจัดฝกอบรม หลักสูตร
ใหกับผูสูงอายุ เปาหมาย 20 คน
“ประดิดประดอย เพิ่มมูลคากระดาษ
ทิชชู สู มาลัยมะลิ” ระหวางวันที่
28-30 มี.ค. 62 ณ หองประชุม
อบต.หนองพิกุล ต.หนองพิกล
อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
- กิจกรรมสรางคุณคาภูมิปญ
 ญาผูสูงอายุ
- กําหนดจัดกิจกรรม ระหวางวันที่
เปาหมาย 10 คน 1 รุน
23-24 พ.ค. 62 ณ สํานักงานจัดหา
งานจังหวัดนครสวรรค

-

1. จํานวนผูเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 209 คน
1.1 รับแจงการเดินทางดวยตนเอง
ของคนหางาน จํานวน 19 คน
1.2 รับแจงการเดินทางกลับ
ประเทศไทย เปนการชั่วคราว
(Re-Entry) จํานวน 184 คน

10,900.180,000.38,500.-

ปญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ

90,000.- บาท
คิดเปนรอยละ 50
27,900.- บาท
คิดเปนรอยละ 72.47

31,200.-

-

-

-

๑๐

ตลาดแรงงาน

ลําดับ
ที่

นโยบายเรงดวน
(Agenda Based)
๑๓ ขอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจาย
บาท/คิดเปนรอยละ
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการ
แกไข/ขอเสนอแนะ

1.3 นายจางพาไปทํางาน จํานวน
6 คน
2. ใหคําปรึกษาและรับลงทะเบียน
คนหางานที่ประสงคไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 132 คน
3. จัดสงไปทํางานตางประเทศ
รัฐ-รัฐ ไมมี
4. ประชาสัมพันธสรางการรับรู
เกี่ยวกับการเดินทางไมทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 22 ครั้ง
จํานวน 6,290 คน

๕.

ปองกันและแกไขปญหา
(สจจ.)
แรงงานไทยถูกหลอกลวง
และลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศ โดยบูรณาการ
และประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

-แรงงานไทยไปทํางานใน
ตางประเทศ 13,500 คน
1)โครงการเผยแพรความรูเพื่อ
ปองกันการหลอกลวงคนหางาน
เปาหมาย 13,000 คน
2) โครงการเครือขายชุมชนรวม
รณรงคปองกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทํางานตางประเทศ

ปญหา/อุปสรรค
1.เผยแพรความรูเรื่องการเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศอยางถูกวิธี
6,750 คน คิดเปนรอยละ
51.92
2.บรรยายใหความรูแกผูนําชุมชน
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

38,600.-

28,500.-

20,900.คิดเปนรอยละ 54.15
16,100.คิดเปนรอยละ 56.49

แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ

๑๑

เปาหมาย 500 คน

ลําดับ
ที่

นโยบายเรงดวน
(Agenda Based)
๑๓ ขอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย

3) โครงการคุมครองคนหางานเชิง
รุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตูบาน)
เปาหมาย 240 คน

๖.

บริ ห ารจั ดการแรงงานต า ง
ด าวตาม MOU ตรวจสอบ
การทํางานของแรงงานตาง
ดาวใหถูกตองตามที่กฎหมาย

(สจจ.)

ประชาชนทั่วไป อาสาสมัคร
แรงงาน และผูสนใจไปทํางาน
ตางประเทศ ณ อบต.หนองพิกุล
อ.ตากฟา จ.นครสวรรค จํานวน
51 คน

ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

3.รวมประชุมประจําเดือนกับที่วา
การอําเภอโกรกพระในการประชุม
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน
จํานวน 313 คน รวมทั้งสิ้น
364 คน คิดเปนรอยละ 72.80

42,000.-

3.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธขอมูลเพื่อ
สรางความเขาใจใหคนหางานและ
ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศที่ถูกตอง
จํานวน 154 คนคิดเปนรอยละ
54.58

- บริหารจัดการแรงงานตาง
ดาว 7,785 คน
- ตรวจสอบการทํางานของ
- นายจาง/สถาน
นายจาง/สถานประกอบการ
ประกอบการ และบริษัท
จํานวน 91 แหง แรงงาน

ผลการเบิกจาย
บาท/คิดเปนรอยละ
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการ
แกไข/ขอเสนอแนะ

23,000.-บาท
คิดเปนรอยละ 54.76

- เงินงบประมาณ
- 7,560.-บาท คิด
โครงการตรวจสอบ
เปนรอยละ 55.18
การทํางานของคนตาง
ดาวและสถาน
ประกอบการ จํานวน
๑๒

กําหนดเรงรัดการดําเนินคดี
ผู ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
กฎหมายวาด วยการบริหาร
จั ด การการทํ า งานของคน
ต า งด า วรวมทั้ ง บั ง คั บ ใช
กฎหมายในการกําหนดงาน
ที่ห า มคนต า งด า วทํ า อย า ง
เครงครัด
นโยบายเรงดวน
ลําดับ
ที่
(Agenda Based)
๑๓ ขอ
๗. แกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานเชิงระบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคประมงทะเล

นําคนตางดาวมาทํางาน
กับนายจางในประเทศ
270 แหง
- แรงงานตางดาว
1,250 คน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(สจจ.)

เปาหมาย

ตางดาว จํานวน 741 คน
คิดเปนรอยละ 59.28
- ดําเนินคดีแรงงานตางดาว
จํานวน 6 คน
- เปรียบเทียบปรับ จํานวน
9 ราย

ผลการดําเนินการ

13,700.-บาท
- เงินกองทุนฯ
โครงการตรวจสอบ
ปราบปราม จํานวน
57,770.-บาท

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

-

ผลการเบิกจาย
บาท/คิดเปนรอยละ
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....

- จํานวนแรงงานตางดาว - จังหวัดนครสวรรคไมมี
ในกิจการประมงทะเล
กิจการประมงทะเล
ไดรับอนุญาตทํางาน.-..คน

ปญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ

๘.

สงเสริมการจางงาน
ยุวแรงงาน และสงเสริมการมี
งานทํา และพัฒนาทักษะฝมือ
ผูตองขังที่จะพนโทษ โดยเนน
รูปแบบประชารัฐ

(สจจ.)

- จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ไดรับการสงเสริมการมีงานทํา
ในรูปแบบกลไกประชารัฐ
835 คน
- จํานวนผูตองขังที่จะพนโทษ
ไดรับการสงเสริมการมีงานทํา

- มีนักเรียนนักศึกษา เขารวม
โครงการ จํานวน 660 คน
คิดเปนรอยละ 67.06
-ไดรับการบรรจุเขาทํางาน
จํานวน 285 คน
คิดเปนรอยละ 43.18

5,500.-

5,500.-บาท คิดเปน
รอยละ 100

๑๓

(สจจ.)

350 คน
- โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน
มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
เปาหมาย 50 คน

ลําดับ
ที่
๙.

นโยบายเรงดวน
หนวยงานที่
(Agenda Based)
รับผิดชอบ
๑๓ ขอ
เพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน สจจ.
และแกไขปญหาการใชแรงงาน
บังคับ และการคามนุษยดาน
แรงงาน เพื่อคงรักษาการ
จัดลําดับ Tier 2 โดยเพิ่มความ
เขมขนในการดําเนินงานเพื่อ
เลื่อนอันดับดีขึ้นเปน Tier 1

- 350 คน
คิดเปนรอยละ 100
-สาธิตการทําไมกวาด
ทางมะพราว
- สาธิตการทําไมกวาดดอก
หญา
- 68 คน คิดเปนรอยละ 136
ผานการคัดเลือก จํานวน 44
คน

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

1. โครงการปองกันการคา
มนุษยดานแรงงานตางดาว
นายจาง/สถาน
ประกอบการ
นายจางจํานวน 40 คน
แรงงานตางดาว
จํานวน 150 คน

1. จัดโครงการปองกันการคา
มนุ ษ ย ด า นแรงงานต า งด า ว
ประจําปงบประมาณ 2562
มีผูเขารับอบรม จํานวนทั้งสิ้น
231 คน
- นายจางสถานประกอบการ
จํานวน 40 คน
-แรงงานตางดาว จํานวน191
คน
(อีก 3 โครงการ เอาขอ 6 มา
ใสเลยนะคะ)

22,500.-

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

78,900.-

9,720.-บาท คิดเปน
รอยละ 43.20

ผลการเบิกจาย
ปญหา/อุปสรรค และ
บาท/คิดเปนรอยละ แนวทางการแกไข/
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....
ขอเสนอแนะ
78,900.-บาท ปญหา/อุปสรรค
คิดเปนรอยละ100
แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ

๑๔

๑๐. เพิ่มความเขมขนในการปองกัน (สสค.)
และแกไขปญหาการใชแรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุด
เพื่อคงระดับการจัดอันดับการ
ปองกันการใชแรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวรายที่สุดในระดับ
ความสําเร็จสูงสุด (Significant
Advancement)

- จํานวน......คน/........แหง

นโยบายเรงดวน
หนวยงานที่
(Agenda Based)
เปาหมาย
รับผิดชอบ
๑๓ ขอ
๑๑. ขับเคลื่อน Safety Thailand (สสค.)
- จํานวน.......คน/......แหง
โดยการใชมาตรการทาง
กฎหมาย การสรางเครือขาย
และการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยที่ยั่งยืน เพื่อลดอัตรา
การประสบอันตรายจากการ
ทํางานลงไมนอยกวารอยละ ๕
เทียบกับปที่ผานมา
(สพร./สนพ.) - จํานวน ............คน

ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจาย
บาท/คิดเปนรอยละ
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....

ปญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ

๑๕

๑๒. พัฒนาและปรับปรุงสิทธิ
(สปส.)
ประโยชนการประกันสังคม
และการเขาสูมาตรฐานแรงงาน
ตามอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ
ฉบับที่ 1๐2 วาดวยมาตรฐาน
การประกันสังคม เพื่อสราง
หลักการประกันความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ใหแกแรงงาน
ลําดับ
ที่

นโยบายเรงดวน
(Agenda Based)
๑๓ ขอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ดําเนิน การในสว นกลาง
(ออกกฎหมายคณะกรรมการ
การแพทยและพัฒนารูปแบบ
การให บริ การสถานพยาบาล
เสนอรางกฎหมายการปรับปรุง
สิทธิประโยชนกรณีสงเคราะห
บุ ต รฯ และการปรั บปรุ ง
มาตรฐานระบบประกันสังคม
ใหสอดคลองตามอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ ๑๐๒)

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจาย
บาท/คิดเปนรอยละ
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....

ปญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข/
ขอเสนอแนะ

๑๖

๑๓. ขยายบูรณาการภาคีเครือขาย
ในการสงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบใหมี
อาชีพ มีรายได มีหลักประกัน
ทางสังคม และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

(สจจ.)

- เปาหมายทั้งหมด 70
คน แบงเปน
1. แนะแนวอาชีพใหผูที่
ไมอยูในระบบการจาง
งาน
1.1 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ
เพิ่มรายได

- รุนที่ 1 หลักสูตร “การ - 105,000.-บาท - 105,000.-บาท ปญหา/อุปสรรค
ทอผายอมสีธรรมชาติ”
คิดเปนรอยละ 100
ระหวางวันที่ 21-23
พฤศจิกายน 2561 ณ
ศูนยการเรียนรูสะพานเลข
แปด หมู 8 ตําบลแมเปน
แนวทางการแกไข/
อําเภอแมเปน จังหวัด
ขอเสนอแนะ
นครสวรรค ผูเขารวม
กิจกรรม 20 คน(บูรณา
การภาคีเครือขาย)
รุนที่ 2 หลักสูตร “เย็บ
พรมเช็ดเทาแฟนซี”
ระหวางวันที่ 27-29
พฤศจิกายน 2561 ณ
บานเลขที่ 58 หมู 11
ตําบลสําโรงชัย อําเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน
รุนที่ 3 หลักสูตร “การทํา
ไมกวาดทางมะพราว”
ระหวางวันที่ 19-21
ธันวาคม 2561 ณ
อาคารอเนกประสงค หมู
9 ตําบลบึงปลาทู อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัด
๑๗

นครสวรรค ผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 20 คน
1.2 จัดกิจกรรมสงเสริม 1.2 จัดกิจกรรมในวันที่
การรับงานไปทําที่บาน 25 มกราคม 2562 โดย - 12,500.- บาท
พากลุมผูรับงานไปทําที่
บานไปศึกษาดูงาน ณ
กลุมผาทอตําบลบานไร
อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และกลุมสตรีเขา
ปฐวี เลขที่ 12/4 หมู 5
ตําบล ตลุกดู อําเภอทัพ
ทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการกลุมใหเขมแข็ง
การจัดทําบัญชีและ
การตลาดของกลุม มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
12 คน

- 12,500.- บาท

แบบรายงานการตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ รง. ๒-๒

๑๘

๒.๑.๒ นโยบายระดับพืน้ ที่ (Area Based) ๔ ขอ

ลําดับ
ที่
๑.

๒.

๓

นโยบายระดับพืน้ ที่
(Area Based) ๔ ขอ
ใหแรงงานจังหวั ดเปน ตัวแทนของกระทรวงใน
ภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
ในระดับพื้นที่เพื่อใหเกิดเอกภาพ

ผลการดําเนินการ

ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพในการบูรณาการ
การทํ า งานกั บ หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
แรงงาน และภาคี เ ครื อ ข า ยทุ ก ภาคส ว นที่
เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแก ไ ข
ปญหาดานแรงงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพหลักรวมกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในลักษณะ
แผนเดียว (One Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
เรงดวน (Agenda Based) ในระดับพื้นที่อยาง
เปนรูปธรรม

-

นโยบายระดับพืน้ ที่
(Area Based) ๔ ขอ

ปญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

-

-

ผลการดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค และ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
๑๙

๔

ให สํ านั กงานแรงงานจั งหวั ดเป นศู นย กลางรวบรวม
ขอมูลดานแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big
Data) และเชื่อมโยงสูศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
(National LabourInformation Center NLIC)
เพื่อใหมีฐานขอมูลดานแรงงานที่ครบถวน ถูกตอง
และทั น สมั ย รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ หน ว ยงานที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล

-

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงานหลัก

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ

หนวยงานสนับสนุน

๒๐

แบบรายงานการตรวจติดตามนโยบายเรงดวนและนโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๒-๓

๒.๑.๓ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๗ ขอ

ลําดับ
ที่

นโยบายบริหารการพัฒนา
(Administration Based) ๗ ขอ

๑.

ยกระดับกระทรวงแรงงานใหเปนหนวยงานที่มีมาตรฐานสากล โดย
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทั้ง e-service, Mobile
Application, Social Media และ Web Application รวมทั้ง
ปรับปรุงโครงสรางกระทรวงและกรม ใหสอดรับกับนโยบายไทย
แลนด 4.0 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการปฏิรูปประเทศ

๒.

พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง มีบคุ ลิกภาพ
ที่ดี และมีภาวะผูนาํ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในลักษณะ
มืออาชีพ

-

๓.

ขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
(ศปก.รง) ศปก.ระดับกรม และระดับพืน้ ที่ ใหเปนเครื่องมือที่มี
ความพรอมในการบริหาร เฝาฟง อํานวยการ และควบคุมสั่งการ
แกไขปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณ

-

ผลการดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ดําเนินการจัดตั้งตู JOB BOX
1. ในหางสรรพสินคา Big C จํานวน 5 ตู ณ บริเวณจุดบริการ
ลูกคา ไดแก สาขานครสวรรค 1 ,สาขานครสวรรค, สาขาทาตะโก,
สาขาลาดยาว
2. สถานีขนสงผูโดยสารสาขาอําเภอตาคลี จํานวน 1 ตู
3. เรือนจํากลางนครสวรรค จํานวน 1 ตู
4. สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 ตู
โดยมีผูใชบริการ ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ
2562 จํานวน 565 คน 654 ครั้ง
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ลําดับ
ที่
๔.

๕.

๖.

นโยบายบริหารการพัฒนา(Administration
Based) ๗ ขอ
ยกระดับศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National
Labour Information Center : NLIC) ใหเปน
ศูนยกลางการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big
Data) ดานแรงงานของประเทศ และสามารถ
เชื่อมโยงกับภารกิจบริการพื้นฐาน
ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของประชาชนที่
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
เรงรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้น
พระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดับรอง เพื่อแกไข
ปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณ และ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาการ
ยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย
จัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงาน
เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

-

-

-
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๗.

ใหมีคณะทํางานเพื่อศึกษา วิจัย หรือวางแผน
อนาคตในการพัฒนาแรงงานใหกาวทันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รองรับกับ
ไทยแลนด 4.0 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

-

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบของเจาหนาทีก่ ระทรวงแรงงาน
หนวยงาน

แบบ รง. ๓-๑

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค กรมการจัดหางาน
วันที่ตรวจ 20 มีนาคม 2561

ชื่อกระบวนงาน การรับเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ความเสีย่ งของกระบวนงาน
1. คําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่ตรวจสอบการรับจายเงินไมเปนปจจุบัน และเจาหนาที่มิไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
2. การสรุปจํานวนเงินหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินไมถูกตอง เจาหนาที่มิไดตรวจสอบยอดจํานวนเงินที่รับจริงกับใบเสร็จรับเงินใหถูกตองตรงกันทําใหการรับ-จายเงินประจําวันไมถูกตอง
3. มิไดออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
4. การแกไขจํานวนเงิน/ตัวอักษร ไมถูกตอง และมิไดลงลายมือชื่อแกไขโดยเจาหนาที่การเงิน
5. การบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไมครบถวน
6. ออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด มีการขีดฆาจํานวนเงิน/ตัวอักษรแตเจาหนาที่ผูรับเงินมิไดลงลายมือชื่อกํากับ
วิธปี องกัน/การจัดการความเสีย่ ง
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินใหเปนปจจุบัน โดยกรรมการเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง ระดับสามหรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอยสองคน และแตงตั้งกรรมการเก็บ
รักษาเงินแทนใหครบถวน
2. จัดทําคําสั่งเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวันและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับใน
วันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
3. มิใหผูตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
4. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
5. หากใบเสร็จรับเงินมีการแกไข ตองแกไขจํานวนเงิน/ตัวอักษร ใหเหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริงและสําเนาและใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ
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ลําดับ
1.

ลําดับ

6. บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินใหถูกตองครบถวน

รายละเอียดในกระบวนงาน

แตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ที่เปนปจจุบันครบ
จํานวน โดยแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

สามหรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอยสองคนหรือผูปฏิบัติ
หนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินใหครบถวน
2.

มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่การเงินเปนปจจุบันและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

3.

มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายเงิน
ประจําวันเปนปจจุบัน

4.

มีคําสั่งเจาหนาที่อื่นใดเปนผูออกใบเสร็จรับเงิน และ
หัวหนาสวนราชการมอบหมายการออกใบเสร็จรับเงิน
เปนลายลักษณอักษร

5.

ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

6.

ใบเสร็จรับเงินตองมีลายมือชื่อผูร บั เงินทุกฉบับ

7.

เมื่อสิ้นเวลารับ-จายเงิน ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จดั เก็บ
หรือรับ-จายเงินนําเงินที่รับพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสงตอ
เจาหนาที่การเงิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสี่ยง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสีย่ ง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข

1. การรับและนําสงเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวครบถวน

ถูกตอง เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
2. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ใหนอยลง
3. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
สามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว
4. ระบบการกํากับกระบวนงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

-
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8.

สรุปจํานวนเงินหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
ณ สิ้นวันตามจํานวนเงินรับตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้น

ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

9.

มีการเก็บรักษาเงินในตูนิรภัยและตั้งอยูในที่ปลอดภัย

10.

ในวันทําการถัดไปหากตองนําเงินออกจากตูนิรภัย เมื่อ
เจาหนาที่การเงินไดรับเงินจากคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินแลว ไดลงลายมือชื่อรับเงินไวในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไปจาย

11.

ไดบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่รับเงิน

12.

หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลาย
ลักษณอักษรจากหัวหนาสวนราชการ ตรวจสอบ
จํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐาน
และรายการที่บันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวน
หรือไมหากเห็นวาถูกตองใหผตู รวจสอบการรับจายเงินประจําวันแสดงยอดรวมรับตามใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไว

13.

มิใหผูตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวันมีหนาที่
จัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน

14.

มีการสอบทานความถูกตองของการรับ-จายเงินเปน
ประจําทุกวัน โดยเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสีย่ ง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
-
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ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน

ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

15.

กําชับเจาหนาที่ผูออกใบเสร็จรับเงินหากใบเสร็จรับเงิน
มีการแกไข(จํานวนเงิน/ตัวอักษร) ใหเหมือนกันทุก
ฉบับทั้งฉบับจริง และสําเนา

16.

กรณีมีการแกไขจํานวนเงินในใบเสร็จรับเงินเจาหนาที่
ผูรับเงินลงลายมือฃื่อกํากับในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

17.

บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินถูกตองครบถวน
- ระบุชื่อหนวยงาน
- ประทับตราชื่อ นามสกุลของผูร บั เงิน

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสีย่ ง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
-
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แบบ รง. 3-4
แบบรายงานผลการตรวจติดตามการปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบของเจาหนาทีก่ ระทรวงแรงงาน
หนวยงาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค กรมการจัดหางาน
วันทีต่ รวจ 20 มีนาคม 2561
ชือ่ กระบวนงาน การนําสงเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
1. แบบคําขออนุญาตทํางานของคนตางดาว (ตท) กรอกขอมูลไมครบถวน
2. ไมไดพิมพแบบรายงานการบันทึกขอมูลการรับและนําสงในระบบ GFMIS
3. เงินรายไดคาธรรมเนียมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ไมไดนําสงภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. นําสงเงินรายไดคาธรรมเนียมเกิน/ขาด
5. นําสงรายไดแผนดินไมครบถวน
6. มิไดมีการสอบทานประเภทรายการและจํานวนเงินทุกครั้งกอนนําสงเงิน
7. ลงลายมือชื่อเจาหนาที่ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไมครบถวน
8. ระบบการควบคุมเกี่ยวกับการใชใบเสร็จรับเงินไมถูกตอง
วิธปี อ งกัน/การจัดการความเสีย่ ง
1. กําชับเจาหนาที่ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบคําขอ (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบคําขอใหครบถวน
2. สงเงินรายไดแผนดินอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง แตถาสวนราชการใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทใหนําสงโดยดวน แตอยางชาตองไม
เกินสามวันทําการถัดไป
3. เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงินกับจํานวนเงินที่ไดรับมาในแตละวัน หากมีการสงรายไดคาธรรมเนียมเกิน ใหประสานกับฝายการคลัง
สํานักงานเลขานุการกรมเพื่อดําเนินการขอคืนเงินคาธรรมเนียมที่นําสงเกินไป
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4. ตรวจสอบยอดเงินรวมรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่รับเงินในวันนั้นแลวลงลายมือชื่อไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายใหครบถวนกอนนําสงเงิน
5. มีการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงินใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด
ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

1.

กําชับเจาหนาที่ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบ
คําขออนุญาตทํางานของคนตางดาว (ตท) และเอกสาร
หลักฐานที่แนบประกอบคําขอใหครบถวน ไดแก 1) หัวขอ
ที่ 2 ใหระบุขอมูลของตางดาว 2) หัวขอที่ 4 การแสดง
เอกสารหลักฐานของคนตางดาวทีต่ องยื่นพรอมคําขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน 3) หนังสือมอบอํานาจใหกรอกขอความ
และลงลายมือชื่อใหครบถวน พรอมทั้งขีดฆาอากรแสตมป
ในหนังสือมอบอํานาจทุกครั้ง 4) ใหจัดเก็บเอกสารแบบคํา
ขออนุญาตทํางานของคนตางดาว (ตท) และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของใหเปนระเบียบเพื่องายตอการคนหา
และตรวจสอบ 5) ใหกําชับเจาหนาที่ตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบคําขออนุญาตทํางาน (ตท) และเอกสาร
หลักฐานที่ใชแนบประกอบคําขอใหถูกตองครบถวนกอน
การพิจารณาอนุญาต
มีหลักฐานใบนําสงเงินทุกฉบับครบถวน

2.

มีหลักฐานใบนําสงเงินทุกฉบับครบถวน

3.

กรณีหลักฐานใบนําสงเงินสูญหาย ไดประสานธนาคารเพื่อ
ขอหลักฐานประกอบการนําสงเงินรายไดแผนดิน

4.

นําสงเงินรายไดแผนดินอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ถาสวน
ราชการใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่ง

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสี่ยง

1. การรับและนําสงเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวครบถวน
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําสงเงินสงคลัง พ.ศ.2551
2. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ใหนอยลง
3. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
สามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว
4. ระบบการกํากับกระบวนงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
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หมื่นบาท ใหนําสงโดยดวนแตอยางชาตองไมเกินสามวัน
ทําการถัดไป
5.

กรณีนําเงินสง สงเกิน สงผิด สงซ้ํา ไดปฏิบตั ิใหถูกตองตาม
ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับรายจาย

ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน
ขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550

6.

จํานวนเงินที่สงธนาคารไมทันในวันรับเงินใหแสดงยอดเงินใน
สมุดบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

7.

จํานวนเงินที่นําสงในวันรุงขึ้น จะตองตรงกับหลักฐานนําสง
เงิน

8.

กรณีพบวาการจัดเก็บเงินรายไดคา ธรรมเนียมตาม
ใบเสร็จรับเงินและการนําสงเกิดผลตางซึ่งไดหาสาเหตุและ
ดําเนินการใหถูกตองแลว

9.

เจาหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน ไดตรวจสอบ
และสอบทานรายการรับเงิน/นําสงเงินกับเอกสารที่เกี่ยวของ
ทุกครั้ง

10.

จัดทําสมุดบัญชีเงินสดถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน

11.

จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันที่มีการรับ-

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสี่ยง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
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จายเงิน
12.

เรียกรายงานเงินคงเหลือประจําวันจากระบบ GMIS ทุกสิ้น
วัน เพื่อการตรวจสอบ

ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

13.

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ในฐานผูก ํากับดูแลเจาหนาที่
การเงินลงลายมือชื่อในชองหัวหนากองคลังในสมุด
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

14.

จัดทําทะเบียนคุมการรับและนําสงเปนปจจุบัน

15.

จัดทําใบ นส 01 เปนปจจุบัน

16.

จัดทําใบ นส 02-1 เปนปจจุบัน

17.

จัดเก็บใบ Pay in ที่สงเงินจากธนาคารเพื่อเปน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ

18.

จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน

19.

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับไดนํามาลงบัญชีเงินสดครบถวน
หากมีการยกเลิกจะตองมีเอกสารอยูครบชุดและขีดฆา
เขียนคําวา “ยกเลิก” ทุกฉบับ โดยรายงานการยกเลิก
พรอมเหตุผลการยกเลิกใหหัวหนาสวนราชการทราบ

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสี่ยง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
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20.

ใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภทหากมี
การรับเงินประเภทใดเปนประจําและจํานวนมากได
แยกใบเสร็จรับเงินเพื่อการนั้น

ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

21.

จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินถูกตองเปนปจจุบัน
ประกอบดดวยที่เอกสาร จํานวนรายการรับจํานวนรายการ
จายและจํานวนรายการคงเหลือ

22.

จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเปนปจจุบันยอดคงเหลือตรง
กับใบเสร็จรับเงินที่มีอยูจริง

23.

ไดมีการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือกับทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นเดือน

24.

จัดทําใบเบิกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่เบิกไปใช

25.

ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน มีลายมือชื่อผูเบิก ผูร ับและผูอนุมตั ิ
ครบถวน

26.

ใบเสร็จรับเงินไดใชรับเงินภายในปงบประมาณนั้น เมื่อขึ้น
ปงบประมาณใหม ไดใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใชคงติดไวกับเลม แตใหปรุ เจาะรุ
หรือประทับตราเลิกใชเพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงิน

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
ปญหา/
จากการ
อุปสรรค
ปองกันความ และแนวทาง
เสีย่ ง
การแกไข
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ไดอีก
27.

ลําดับ

กรณีการใชใบเสร็จรับเงินที่พิมพดว ยเครื่องคอมพิวเตอร ได
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 41
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 การพิมพใบเสร็จรับเงินดวย

รายละเอียดในกระบวนงาน
เครื่องคอมพิวเตอรโดยกําหนดใหมีสําเนาอยางนอย 1 สําเนา และมีรายการ
ดังนี้
- ตราครุฑ ซึ่งเปนเครื่องหมายของทางราชการ
- ชื่อสวนราชการ ซึ่งจัดเก็บหรือรับชําระเงิน
- ที่ทําการหรือสํานักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
- วัน เดือน ป ที่รับเงิน
- ชื่อ นามสกุล ผูชําระเงิน
- ขอความหรือรายการระบุวาเงินที่ไดรับชําระเปนคาอะไร
- จํานวนเงินที่รับชําระหนี้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว
- ลายมือชื่อและตําแหนงผูร ับเงิน

28.

การยืมใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานอื่นไปใชไดจัดทําหนังสือคืนไวตอกัน

29.

การนําใบเสร็จรับเงินไปใชแลวมาพบภายหลังวาใบเสร็จรับเงินเลมนัน้ ชํารุด
ไดมีการรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบเปนลายลักษณอักษร

30.

จัดเก็บใบเสร็จรับเงินไดที่ปลอดภัย มีกุญแจปดล็อคได

31.

ผูควบคุมและจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน คือ เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนา
ฝายบริหารทั่วไป/เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสี่ยง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
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32.

การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ใชแลวไวเพื่อการตรวจสอบ เรียงลําดับเลขที่
ครบถวน เชน เลขที่ตั้งแต 1 – 100

33.

ไดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไวเปนเวลา 10 ป เมื่อผานการตรวจสอบจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดินแลวทําลาย
รายละเอียดในกระบวนงาน

ลําดับ
34.

ใบเสร็จรับเงินที่หมดความจําเปนตองใช เชน ยุบเลิกสํานักงานหรือไมจัดเก็บ
อีกตอไปไดสงคืนสวนราชการที่จายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยดวน

35.

ไมมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเปนจํานวนมาก

36.

เมื่อสิ้นปงบประมาณ หัวหนาสวนราชการซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการ
จัดเก็บเงิน ไดรายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการใน
ราชการบริหารสวนภูมภิ าคทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบ
เลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด โดยรายงานอยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม ของ
ปงบประมาณถัดไป

37.

ใบเสร็จรับเงินไมมีการสูญหาย

38.

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ไดดาํ เนินการ ดังนี้ (ถามี)
- ดําเนินการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนทันทีนับแตทราบวาใบเสร็จรับเงิน
สูญหาย
- ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกลาวไวที่สวนราชการในที่พบเห็นและ
ตรวจสอบไดงายเพื่อปองกันการนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเปนหลักฐานในการ
เบิกเงินจากทางราชการตอไป
- แตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง
- ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายโดยขอใช
แบบรายงานขอมูลการรับเงินคาธรรมเนียมฯ ในระบบ Internet แทน
ใบเสร็จรับเงิน

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสีย่ ง

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
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