แบบ รง. ๔-1

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน
หนวยงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ตรวจ 5 มีนาคม 2563

โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ กิจกรรมการจางงานเรงดวน
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. หนวยงานไมไดพิจารณาการคัดเลือกกลุมเปาหมายตามแนวทางที่กําหนด
๒. การเบิกจายงบประมาณและการดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามระเบียบขอกําหนด
๓. การติดตามและประเมินผลผูเขารวมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดําเนินการไมครบทุกราย
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. เจาหนาที่ สรจ. ลงสํารวจพื้นที่ดําเนินงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องตนและพิจารณาการคัดเลือกกลุมเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดตามคูมือ
๒. มอบหมายเจาหนาที่ความรับผิดชอบในการยืมเงินงบประมาณ
๓. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินโครงการ และมอบหมาย อสร. ติดตามผล
ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดําเนินงาน

1. การคัดเลือกกลุมเปาหมาย
ป 2563
1.1 อสร. สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน
- ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ให
ที่ประสบความเดือดรอนจากภัยพิบัติและ/หรือประสบความ
ดําเนินการกิจกรรมจางงานเรงดวน
เดือดรอนดานอาชีพ
1.2 อสร. เสนอโครงการ/งปม. ให สรจ.
1.3 สรจ. รวบรวม และกลั่นกรองแผนงาน/กิจกรรม เพื่อขอเสนอ
งบประมาณจากกระทรวงแรงงาน
1.4 เจาหนาที่ สรจ. ลงสํารวจพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
เบื้องตน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสี่ยง

ปญหา/อุปสรรคและแนว
ทางการแกไข

-

-

๑

ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน
2. การปฏิบัติงาน
2.1 สํานักปลัดงานกระทรวงอบรมเจาหนาที่โครงการฯ เกี่ยวกับ
ตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ
2.2 มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบในการ ดําเนินโครงการ และที่
เกี่ยวของกับการควบคุมการตรวจรับ และการเบิกจายงบประมาณฯ
2.3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก อสร.
2.4 ดําเนินโครงการฯ ตามทีไ่ ดรับอนุมัติ
3. การติดตามประเมินผล
- จัดทําแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการเพื่อ
ติดตามผล

ผลการดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปองกันความเสี่ยง

ปญหา/อุปสรรคและแนว
ทางการแกไข

-ไมม-ี

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๔-๒

หนวยงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ตรวจ 5 มีนาคม 2563
โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝมือ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. การคัดเลือกกลุมเปาหมายไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด (ใหพิจารณาวากลุมผานการฝกมีศักยภาพ และสามารถตอยอดการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
เปนกลุมแรงงานนอกระบบที่ประสบปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ)
๒. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่โครงการฯ ไมถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ
๓. ผูเขารวมโครงการฯ ไมไดเขารวมฝกอบรมจริง หรือเขารวมอบรมไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด
4. การติดตามและประเมินผลผูเขารวมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดําเนินการไมครบทุกราย
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. เจาหนาที่ สรจ. ลงสํารวจพื้นที่ดําเนินงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องตนและพิจารณาการคัดเลือกกลุมเปาหมายตามแนวทางที่กําหนด
๒. อบรมเจาหนาที่โครงการฯ เกี่ยวกับตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ
๓. ใหอาสาสมัครแรงงาน/วิทยากรควบคุม ลงเวลาเขารวมฝกอบรมตามระยะเวลา และลงพื้นที่เพื่อติดตามผลระหวางดําเนินการ
๔. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินโครงการ และมอบหมาย อสร. ติดตามผล

ลําดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน
1. การคัดเลือกกลุมเปาหมาย
1.1 อสร. สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนที่
ประสบความเดือดรอนจากภัยพิบตั ิและประสบความเดือดรอนดาน
อาชีพ
1.2 อสร. เสนอแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณสงใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดรวบรวม
1.3 สรจ. รวบรวม/กลั่นกรองแผนงาน/กิจกรรม เพื่อขอเสนอ
งบประมาณจากกระทรวงแรงงาน
1.4 ลงสํารวจพื้นที่ดําเนินงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
เบื้องตน
2. การปฏิบัติงาน
2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงจัดอบรมเจาหนาที่โครงการฯ ใหความรู
เกี่ยวกับระเบียบ/ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ
2.2 มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ และที่
เกี่ยวของกับการควบคุมการตรวจรับ และการเบิกจายงบฯ
2.3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก อสร.
2.4 ดําเนินการตามโครงการฯ
3. การติดตามประเมินผล
3.1 จัดทําแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการเพื่อติดตามผล
3.2 รายงานผลการดําเนินการฯ ใหจงั หวัดและกระทรวงแรงงานทราบ

ผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ปญหา/อุปสรรค
ปองกันความเสี่ยง
และแนวทางการแกไข
ป 2563
1. สามารถปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
ชอบ หรือการปฏิบัตไิ มเปนไปตามระเบียบฯ
เปาหมาย จํานวน 2 กลุมสาขาอาชีพ
ของเจาหนาที่ได
15 กิจกรรม/300 คน
2. ประชาชนผูเ ดือดรอนตามหลักเกณฑที่
ผลงาน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 กําหนดมีโอกาสในการเพิม่ พูนศักยภาพ หรือมี
ดําเนินการฝก 11 กิจกรรม/220 คน รายไดเพิ่มนําไปสูการพัฒนาตนเองอยาง
ดังนี้
ตอเนื่อง
1) กลุมอาชีพชางกอสราง 3 กิจกรรม/ 3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
60 คน
พื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ ไดอยางมี
2) กลุมอาชีพธุรกิจบริการ 8 กิจกรรม/ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
160 คน
ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบ รง. ๔-๓

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน
หนวยงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ตรวจ 5 มีนาคม 2563

ชื่อกระบวนงาน การควบคุมการใชรถราชการ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. การใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม เชน การนํารถราชการไปใชสวนตัว
การขออนุญาตใชรถราชการ การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
๒. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม เชน การจัดทําเอกสารควบคุม
การใชรถราชการ เปนตน
๓. การเก็บรักษา ซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรองไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
เชน การนํารถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทําเอกสารการซอมบํารุงไมถูกตอง/เปนปจจุบัน เปนตน
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. มีการควบคุมรถราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
2. มีการควบคุมดานการขอใชรถ (แบบ 3) การบันทึกการใชรถ (แบบ 4) การซอมบํารุงรักษา (แบบ 6) และมีการควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๓. มีการควบคุมดานการเก็บรักษารถราชการ

ลําดับ
1
2
3

รายละเอียดในกระบวนงาน
ตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการ
แบบบันทึกประเภทรถ
(แบบ 1 หรือ แบบ ๒)
ใบอนุญาตการใชรถ (แบบ 3)

ผลการดําเนินงาน
- มีการพนตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของ
สวนราชการไวดานขางนอกรถ ทั้ง 2 ขาง จํานวน 2 คัน
- มีการบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน

- มีผูขออนุญาต มีผูอนุมัติ และพนักงานขับรถยนตบันทึกการใช
ในแบบบันทึกการใชรถทุกครั้ง
4 แบบบันทึกการใชรถ (แบบ 4)
- มีการบันทึกรายละเอียดการใชรถราชการถูกตอง ตรงกับ
ใบขออนุญาตการใชรถ (แบบ 3)
5 สมุดคูมือจดทะเบียน ที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก - ตรวจสอบวันที่ไดมาของรถราชการทุกคันเพื่อตอทะเบียน
ณ กรมการขนสงทางบก เปนปจจุบัน
6 รายงานอุบัติเหตุ (แบบ 5)
- หากเกิดอุบัติเหตุ มีการตรวจสอบการบันทึกรายงาน
อุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้น
7 แบบบันทึกรายละเอียดการซอมบํารุง
- มีการตรวจสอบการบันทึกรายการจากรายงาน
(แบบ 6)
ขออนุมัติซอมและบันทึกประวัติการซอมบํารุงทุกครั้ง โดย
ระบุรายละเอียดครบถวน เพื่อเก็บประวัติการซอมบํารุงของรถ
แตละคัน
8 การตรวจสภาพรถราชการ
- มีการตรวจสภาพรถราชการทุกคัน ใหอยูในสภาพพรอม
ใชปฏิบัติงานไดทุกวันอยูเสมอ
9 เกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
- มีการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ
รถทุกคัน ปละ 1 ครั้ง
10 ทะเบียนคุมการสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง
- มีการบันทึกในทะเบียนคุมการสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงรถ
ราชการถูกตอง

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ปองกันความเสี่ยง

- รถราชการ จํ า นวน 2 คั น พ น ตรา
เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถูกตองตามระเบียบฯ
- แบบบันทึกประเภทรถ (แบบ 1 หรือ แบบ
2) ถูกตองตามระเบียบฯ
- ใ บ อ นุ ญ า ต ก า ร ใ ช ร ถ ( แ บ บ 3 )
ถูกตองตามระเบียบฯ
แบบบันทึกการใชรถ (แบบ 4) ถูกตอง
ตามระเบียบฯ
- ร ถ ร า ช ก า ร ทุ ก คั น ต อ ท ะ เ บี ย น
ณ กรมการขนสงทางบกเปนปจจุบัน
- แบบรายงานอุบัติเหตุ (แบบ5) ถูกตอง
ตามระเบียบฯ
- แบบบันทึกรายละเอียดการซอมบํารุง
(แบบ 6) ถูกตองตามระเบียบฯ
- รถยนตทุกคันมีสภาพการใชงานที่ดี
อยูเสมอ
- จัดทําเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกตอง
ตามระเบียบฯ
- ทะเบี ย นคุ ม การสั่ ง จ า ยน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง รถ
ราชการถูกตองตามระเบียบฯ

ปญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแกไข
-

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

