คานา
การตรวจราชการ ถือ เป็น มาตรการสาคัญ ประการหนึ่ง ในการบริห ารราชการแผ่น ดิน
ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง เป็นไปตาม
หลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจการตรวจราชการ
ช่วยขับเคลื่อนและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด กลุ่มงานตรวจราชการ สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จึง ได้จัด ทาคู่มือ การตรวจติด ตามตามแผนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการตรวจราชการ
แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รวมทั้ง หน่วยรับตรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
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บทที่ ๑
บททั่วไปเกี่ยวกับการตรวจราชการ
---------------------------------การตรวจราชการ เป็น มาตรการส าคัญ ประการหนึ ่ง ในการบริห ารราชการแผ่น ดิน
ที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ให้ดาเนินไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นกลไกสาคัญ
ในการช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของรัฐ
โดยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ความต้ อ งการของเจ้ า หน้ าที่ และประชาชน การสื บ สวนสอบสวนเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ราชการหรือการจัดทาภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

นิยามศัพท์
การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผู ้ต รวจราชการกระทรวง และ
ผู้ตรวจราชการกรม ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หมายถึง ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงซึ่งมีอานาจหน้าที่
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งปฏิบัติห น้าที่ส นับสนุน ภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานแต่ละท่าน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน ภารกิจการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรมด้วย โดยการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ ประกอบด้วย
๑. ประสานงานกับ หน่ว ยรับ ตรวจและเจ้า หน้าที่ซึ่ง เกี่ย วข้องกับ การตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ
๒. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานก่อนการ
ตรวจราชการในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย กาหนดการ รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
และข้อมูล ผลการดาเนิน งานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณนั้น ๆ
๓. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการทั้งก่อนการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ
ในแต่ละครั้ง
ก่อนการตรวจราชการ ดาเนินการจัดทาหนังสือขออนุมัติการเดินทาง กาหนดการเดินทาง
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หนังสือยืมเงินทดรองราชการในการเดินทางไปราชการ
ภายหลั งการตรวจราชการ ดาเนิน การจัด ทาหนัง สือ สรุป ค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทาง
ไปตรวจราชการ

| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

๑

๔. จัดทารายงานผลการตรวจราชการและติดตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการได้ให้ไว้แก่
หน่วยรับตรวจภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สานักงาน
แรงงานจังหวัด สานักงานจัด หางานจัง หวัด สถาบัน พัฒ นาฝีมือ แรงงาน/สานักงานพัฒ นาฝีมือ แรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสานักงานประกั นสังคมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้ง
หน่ว ยงานในสัง กัด ในเขตพื้น ที่ก รุง เทพมหานคร ได้แ ก่ สานัก จัด หางานกรุงเทพมหานครพื้น ที่ ๑ – ๑๐
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต ๑ - ๑๐ ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน
เขต ๑๑ - ๑๒ และส านัก งานประกัน สัง คมกรุง เทพมหานคร พื้น ที่ ๑ - ๑๒ และสานัก งานแรงงาน
ในต่างประเทศ ๑๓ แห่ง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ
๗๖ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘

วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการไว้ ดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนา หรือทาความเข้าใจกับหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับ
แนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจตามนโยบายของรัฐ บาลและแผนต่าง ๆ ของชาติ และ
ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติหรือไม่
(๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่

๒

| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

โครงสร้างของการตรวจราชการ
การตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ ดังนี้
ผู้ต รวจราชการกระทรวง รับ ผิด ชอบและมีอานาจหน้า ที่ใ นการตรวจราชการเกี่ย วกับ
การปฏิบ ัติร าชการของหน่ว ยงานของรัฐ และเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ เฉพาะใน ขอบเขตอานาจและหน้า ที่
ของกระทรวง ในฐานะผู้ ส อดส่ องดูแลแทนรั ฐ มนตรีว่าการกระทรวง รั ฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง โดยมีอัตรากาลังจานวน ๖ อัตรา
ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอานาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่ว ยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจและหน้าที่ของกรม ในฐานะ
ผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี โดยมีอัตรากาลังจานวน ๒๓ อัตรา

อานาจหน้าที่ของผูต้ รวจราชการ
ผู้ ต รวจราชการทุ ก ระดั บ มี แ นวทางการใช้ อ านาจและหน้ า ที่ ต ามข้ อ ๑๒ แห่ ง ระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหว่าง
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชน
อย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือ
มีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
----------------------------------

| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

๓

บทที่ ๒
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
----------------------------------

คาสั่งกระทรวงแรงงาน/สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบ
คาสั่ งกระทรวงแรงงาน คาสั่ งส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการมอบหมายจากรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน และปลัดกระทรวงแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ประกอบด้วย
๑. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการของ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ได้มีคาสั่ง ที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
แต่งตั้ง คณะกรรมการกาหนดแผนและติด ตามผลการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจ ารณา
แผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ก่อนนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบ
๒. คาสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
๒.๑ ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงแรงงานได้ม ีค าสั ่ง ที ่ ๔๙๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กาหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและความสะดวกในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๒.๒ ปลั ด กระทรวงแรงงานเห็ น ชอบในการมอบหมายให้ ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
รั บ ผิ ด ชอบเขตตรวจราชการตามการแบ่ ง เขตตรวจราชการ ตามหนั ง สื อ ส านั ก ตรวจและประเมิ น ผล
ที่ รง ๐๒๐๙.๑/๔๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
๓. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้รักษาการ
ในตาแหน่ง
คาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
๔. คาสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงแรงงาน เห็น ชอบและลงนามในค าสั ่ง กระทรวงแรงงาน
ที่ ๕๕๘/๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อ ง แผนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. คาสั่งแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เห็น ชอบและลงนามในคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ ๑๘/๒๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔

| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน
การจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในแต่ละปีงบประมาณ
กาหนดให้มีกระบวนการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน และประชุมร่วมกับสานัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดประเด็นการตรวจราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการฯ รวมทั้ง
เพื่อพิจ ารณาประเด็น นโยบายรัฐ บาลและกระทรวงแรงงานที่จะนามากาหนดเป็นแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระสาคัญจากการประชุม
สรุปได้ ดังนี้
(๑) กรอบการพิจารณาประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดใช้นโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาตามแนวทางหลัก ๓ ด้าน “นโยบาย ๑๓ – ๔ – ๗” หรือ 3A
(๒) การกาหนดเขตพื้น ที่ต รวจราชการของผู ้ต รวจราชการกรมทุก กรม/ส านัก งาน
ประกัน สังคม ขอให้แบ่งเขตการตรวจราชการและเลือกเขตการตรวจราชการให้เหมือนเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานแต่ละท่าน เพื่อความเป็นเอกภาพในการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
ทั้ง ๕ หน่วยงาน
(๓) มอบหมายให้สานักตรวจและประเมินผล จัดทาปฏิทิน การตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกาหนดแนวทางในการดาเนินการตั้งแต่เดือนตุล าคม ๒๕๖๑ เพื่อ รองรับ
ภารกิจด้านการตรวจราชการหรืองานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบหรือมอบหมาย
๒. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกกระทรวงได้ร่วมกันพิจารณา
กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ที่กาหนด
คือ การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน การตรวจติดตามงานตาม
นโยบายของรัฐบาลในส่วนของงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี
และการตรวจติดตามประเด็นสาคัญตามแผนพัฒนาภาค
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี
วอเตอร์เกท กรุงเทพ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
ได้รับทราบข้อมูลแผนพัฒนาภาคในภาพรวม ทิศทางการพัฒนาภาค และจุดเน้นโครงการขับเคลื่อนที่สาคัญ
ของแต่ละภาค การประยุกต์ใช้แนวคิดห้อ งปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้ง ร่ว มระดมความคิด เห็นเกี่ยวกับ กรอบแนวทาง
การตรวจราชการ ประเด็นสาคัญตามแผนพัฒนาภาค โดยที่ประชุมกาหนดกรอบการตรวจราชการ ประเด็นสาคัญ
ตามแผนพัฒนาภาคในเบื้องต้นที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
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๕

แบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่ โดยสานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทาสรุปโครงการสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กาหนดขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาค และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ดาเนินการสรุปประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ทุกกระทรวงทราบแล้ว
๔. การจัดประชุมคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
กระบวนการตรวจราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนออกตรวจราชการ
ขั้น ตอนระหว่างตรวจราชการ และขั้นตอนภายหลั งออกตรวจราชการ ซึ่ง กลุ่ มงานตรวจราชการในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ จะประสานการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานที่สาคัญในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนก่อนตรวจราชการ
๑. จัดทาข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เช่น กาหนดการตรวจราชการ รายชื่อคณะเดินทาง
ไปตรวจราชการ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตตรวจราชการ ประเด็นการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนหรือข้อสั่งการของกระทรวงแรงงานที่ผู้ตรวจราชการ
จะต้องแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
๒. จัด ทาหนัง สือ ขออนุมัติเ ดิน ทางไปราชการ พร้อ มหนัง สือ แจ้ง อธิบ ดี/ เลขาธิก าร
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบกาหนดการเดินทางไปตรวจราชการ
๓. แจ้งหน่วยรับตรวจให้ประสานการดาเนินงานในพื้นที่ ตามภารกิจที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานกาหนด ได้แก่ การขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหารือข้อราชการ การประชุมร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษาภาคประชาชน รวมทั้ง การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
 ขั้นตอนระหว่างตรวจราชการ
๑. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับนโยบายของจังหวัด ภารกิจสาคัญ
ของกระทรวงแรงงาน ในการขอความร่วมมือจังหวัดและภารกิจสาคัญของจังหวัดที่ขอความร่วมมือกระทรวง
แรงงานดาเนินการ
๒. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจราชการฯ โดยตรวจติดตามร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน/เครือข่ายภาค
ประชาชน/อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิ ตแรงงาน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๖
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๓. การลงพื้น ที่ต รวจเยี่ย มการดาเนิน งานโครงการ/กิจ กรรมของหน่ว ยงานในสัง กัด
กระทรวงแรงงาน
๔. บันทึกผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน/
ผู้ตรวจราชการกรม ในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
 ขั้นตอนภายหลังการตรวจราชการ
๑. จัดทารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. จัดทาข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ดาเนินการ
๓. ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
๔. จั ด ท ารายงานเสนอส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ตามแบบรายงาน และรอบระยะเวลา
ที่กาหนด (กรณีที่มีประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ)

ขอบเขตอานาจการตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานได้กาหนดแนวทางและวิธีการตรวจราชการ ในลักษณะของการตรวจราชการ
แบบบู รณาการระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมทุกกรม/สานักงานประกันสังคม
โดยขอความร่ ว มมือ แต่ล ะกรม/ส านั กงานประกันสั งคม มอบหมายความรับผิ ดชอบเขตตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดให้สอดคล้องกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อเดินทางไปตรวจติดตามงาน
ของหน่วยงานในสังกัดร่วมกันในการตรวจแต่ละรอบ ซึ่งการตรวจราชการในลักษณะดังกล่าว ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของการทางานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน และยังอาจช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการทางาน
ระหว่างหน่วยงานลงได้ในระดับหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้กาหนดขอบเขตพื้นที่การตรวจราชการ
ประกอบด้วย
 การตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร
การตรวจราชการในพื้น ที่ก รุง เทพมหานคร ผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน และ
ผู้ตรวจราชการกรม/สานักงานประกันสังคม จะประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่นั้นๆ และ
ตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ติดตามการดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ที่
ได้รับมอบหมาย รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
 การตรวจราชการในส่วนภูมิภาค
การตรวจราชการในส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงานจะพิจารณานโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงแรงงานที่ส าคั ญในแต่ ล ะปี งบประมาณกาหนดเป็นแผนการตรวจราชการฯ และจัดทาประเด็ น
การตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จะตรวจติดตามแนวทางการบูรณาการการทางาน
ของหน่ วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่ วนภูมิภ าค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแต่ล ะด้านให้บรรลุ ผลส าเร็จ
โดยผู้ ตรวจราชการกรม/ส านั กงานประกันสั งคม จะตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ภ ายใต้ประเด็น
นโยบายของรัฐ บาลและกระทรวงแรงงานที่สาคัญ และรายงานผลการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทราบ
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๗

 การตรวจราชการในต่างประเทศ
การตรวจราชการในต่างประเทศ หรือการตรวจนิเทศส านักงานแรงงานในต่างประเทศ
มี ก รอบภารกิ จ ส าคั ญ ๓ ประการที่ ต้ อ งด าเนิ น การ ได้ แ ก่ (๑) การตรวจเยี่ ย มและประชุ ม ติ ด ตาม
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (๒) การเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับ
เอกอัค รราชทูต /กงสุล ใหญ่ เพื่อ รับ ทราบสถานการณ์ด้า นแรงงาน แนวคิด /ข้อ แนะนาการบริห ารงาน
ด้า นแรงงานไทยของแต่ล ะประเทศ และ (๓) การเยี่ย มเยีย นแรงงานไทยที่ไ ปทางานในต่า งประเทศ
โดยการตรวจราชการในต่า งประเทศจะต้อ งนาไปสู ่ก ารให้ข้อ คิด เห็น หรือ ข้อ เสนอแนะเชิง นโยบายต่อ
การบริหารหรือพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานด้วย
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ การตรวจนิเทศสานักงานแรงงานในต่างประเทศอาจดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนทุกแห่ง ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และนโยบายของรัฐบาลหรือผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดแผนการตรวจนิเ ทศฯ ไว้ใ นไตรมาสที่ ๓ – ๔ หรือ ระหว่า งเดือ นพฤษภาคม –
กรกฎาคม ๒๕๖๒

เขตพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 เขตตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร
การก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารตรวจราชการในกรุ ง เทพมหานครของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย
 เขตดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์
 เขตจตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่
 เขตดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง
 เขตบางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร บางคอแหลม
 เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด
 เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม
 เขตจอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ
 เขตคลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง
 เขตคันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม
 เขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม
 เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค
การกาหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน แบ่งออกเป็น
ทั้งสิ้น ๑๘ เขตตรวจราชการ สอดคล้องกับการกาหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
เขต ๑
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขต ๒
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขต ๓
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต ๔
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
๘
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เขต ๕
เขต ๖
เขต ๗
เขต ๘
เขต ๙
เขต ๑๐
เขต ๑๑
เขต ๑๒
เขต ๑๓
เขต ๑๔
เขต ๑๕
เขต ๑๖
เขต ๑๗
เขต ๑๘

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

 การตรวจนิเทศสานักงานแรงงานในต่างประเทศ
การกาหนดพื้นที่การตรวจนิเทศสานักงานแรงงานในต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ๙ ประเทศ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
กลุ่มที่ ๒ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
กลุ่มที่ ๓ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
กลุ่มที่ ๔ รัฐอิสราเอล
กลุ่มที่ ๕ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กลุ่มที่ ๖ มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเนการาบรูไนดารุสซาลาม

รอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงแรงงานได้ ก าหนดรอบการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้
การตรวจราชการรอบที่ ๑ (Project Review) เป็นการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ
แก่หน่วยรับตรวจทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ที่รับ ผิด ชอบการจัด ทารายงานผลการตรวจราชการเข้า ร่ว มประชุม รับ ฟัง การชี้แ จงฯ ผ่า นระบบ Video
Conference ซึ่งกาหนดดาเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๖๒
การตรวจราชการรอบที่ ๒ (Progress Review) เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจพิจารณาดาเนินการ โดยตรวจติดตามเป็นรายจังหวัด
ตามเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒
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๙

การตรวจราชการรอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) เป็น การตรวจติด ตามเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม รวมถึงการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ที่ได้ให้ไว้จากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ โดยตรวจติดตามในพื้นที่ ซึ่งกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖๒

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
๑. การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูร ณาการของผู้ต รวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ในกรณีมีประเด็นการตรวจร่วมฯ)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จะจัดทารายงานผลการตรวจราชการตามแบบฟอร์มการ
รายงานที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกระทรวง และนาเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อ
โปรดพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒. การรายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
ผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน จะรายงานผลการตรวจราชการภายหลัง เสร็จ สิ้น
การตรวจราชการแต่ละครั้ง ต่อปลัดกระทรวงแรงงาน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบหรือ
พิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
----------------------------------

๑๐
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บทที่ ๓
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
----------------------------------

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงแรงงานได้จั ดทาคาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อ ง แผนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประเด็นการตรวจราชการ ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. การตรวจราชการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๒.๑ การตรวจติ ด ตามการด าเนิ น งานตามนโยบายเน้ น หนั ก ของกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๑) นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
๒) นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)
๓) นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
๒.๒ การตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (Action
Plan) ซึ่ ง สอดคล้ อ ง สนั บ สนุ น ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี และนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล
ในภารกิจด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
การขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม และติดตามการดาเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
๒.๓ การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๓. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
๔. การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕. การตรวจราชการตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบหรือมอบหมาย รวมถึงงานอื่น ๆ
อาทิ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน
ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเรื่องที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่
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๑๑

แนวทางการตรวจติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การตรวจราชการแบบบูร ณาการ ฯ เป็น การตรวจราชการร่ว มกับ ผู้ต รวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลัก
ในการกาหนดและคัดเลือกประเด็นการตรวจราชการ ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่จะตรวจติดตาม กรอบแนวทาง
การตรวจราชการ และการรายงานผลการตรวจราชการ ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งรายละเอียดให้ทุกกระทรวง
ได้รับทราบก่อนการออกตรวจราชการ สาหรับในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้กาหนดประเด็นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากสานักนายกรัฐมนตรี จะมีหนังสือเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ อาจมีการประสานงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (๑) นโยบาย/ข้อสั่งการ
เพิ่มเติมที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะต้องรับไปดาเนินการ (๒) การเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ
ดังนั้น เพื่อให้ เป็น แนวปฏิบัติด้านการมีส่ว นร่วมในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
หากส านัก นายกรัฐ มนตรีมีห นัง สือ เชิญ ประชุม คณะทางานจัด ทาแผนและขับ เคลื่อ นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ เห็นควรให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพิจารณาเข้าร่วมการประชุม หากติดภารกิจ
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่ว มประชุมด้ว ยทุกครั้ง นอกจากนี้ หากมีการเชิญเข้าร่ว มการตรวจราชการ
แบบบูร ณาการ เห็น ควรให้ผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงานพิจ ารณาเข้าร่ว มติด ตามงานในพื้น ที่ และ
ให้ขอ้ เสนอแนะ/ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบการประเมินผลตามคารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการฯ ที่เคยกาหนดไว้
ในแต่ละปี
๒. การตรวจราชการตามนโยบายและแผนปฏิ บั ติ ก ารกระทรวงแรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑ การตรวจติด ตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๑) นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๒) นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) และ
๓) นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
แนวทางการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจติดตามการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
แต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากภาพรวมของการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายในแต่ละนโยบาย ในกรณีที่
โครงการมีมากกว่าหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย ให้รายงานผลทุกกลุ่มเป้าหมายตามโครงการนั้น ๆ ด้วย
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
รายงานผลความคืบหน้าการดาเนินงานตามนโยบาย ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และหน่ว ยงานหลัก/หน่ วยงานสนับ สนุน ที่รับผิ ดชอบดาเนินการในแต่ละนโยบาย โดยเน้นการนาเสนอผล
การดาเนิ นงานในภาพรวมของจั งหวัด และในกรณีที่ โ ครงการมีมากกว่ าหนึ่งกลุ่ ม เป้าหมาย ให้ ร ายงานผล
๑๒

| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

ทุกกลุ่มเป้าหมายตามโครงการนั้น ๆ ตามแบบฟอร์ม “แบบรายงานการตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
เน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ( แบบ รง. ๒ – ๑ ถึง รง. ๒ – ๓)
๒.๒ การตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (Action Plan)
ซึ่ง สอดคล้อ ง สนับสนุน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาลในภารกิจ
ด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
การขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม และติดตามการดาเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
แนวทางการตรวจติดตาม
ผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจติด ตามการดาเนิน งานของหน่ว ยรับ ตรวจ
แต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากภาพรวมการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละนโยบาย ดังนี้
(๑) การตรวจติดตามผลการดาเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่
1) การมีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่สามารถใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย และ
การบริหารงาน (สป.)
๒) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ผู้เข้ารับการฝึกทักษะฝีมือแรงงานในหลักสูตร
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดาเนินการในพื้นที่ EEC ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (กพร.)
๓) ให้บริการจัดหางาน : แรงงานที่รับบริการจัดหางานในพื้นที่ EEC ได้รับการบรรจุงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (กกจ.)
๔) คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ในการทางาน : แรงงานได้รับการคุ้มครอง
และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๑๐๔,๒๐๐ คน (กสร.)
๕) การคุ้มครองแรงงานให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิต : จานวนผู้ประกันตนใน
พื้นที่ EEC จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของค่าเป้าหมาย (สปส.)
(2) การตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กพร.)
๑) ประชาชนได้รับบริการของรัฐในกิจกรรมคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรในจังหวัด
๒) ผู้ประกอบกิจการ และเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้รับการพัฒนา
๓) สถานประกอบการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการฯ
๔) พั ฒ นาศั กยภาพก าลั งแรงงานเพื่อ ผลิ ต ภาพแรงงาน ตามแนวทางการสร้ า ง
พนักงานหลายทักษะ (Multi skill Workers)
๕) พัฒนาสมรรถนะ “นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่”
(๓) การติดตามผลการขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยเป็นการตรวจติดตาม
เป้าหมาย ผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดังนี้
๑) การติดตามผลการขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๓๓
๒) การติดตามผลการขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๓๙
๓) การติดตามผลการขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๔๐
(๔) การติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
การตรวจติดตามผลการดาเนินการติ ด ตามทวงหนี้ เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
คืนจากนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมทั้ง การติดตามผลการดาเนินคดี
| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

๑๓

แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
รายงานผลความคืบ หน้า การดาเนิน งานตามแบบฟอร์ม “แบบรายงานการตรวจ
ติด ตามการด าเนิน งานตามแผนปฏิบ ัต ิก ารกระทรวงแรงงานซึ ่ง สอดคล้อ งสนับ สนุน ขับ เคลื ่อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาล” ( แบบ รง. ๒ – ๔ ถึง รง. ๒ – ๗ )
๒.๓ การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนนโนบายระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ
โดยติดตามผลการดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดในประเด็นนโยบายที่พื้นที่เป็นผู้กาหนด (One Plan)
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
รายงานผลความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัด KPI ระดับความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพตามนโยบายเน้นหนักระดับพื้นที่ A2 (Area Based) (เอกภาพ +
บูรณาการ + One Plan) ตามแบบฟอร์ม “แบบรายงานการตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน” ( แบบ รง. ๒ – ๘)
๓. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจติดตามในประเด็นความเสี่ยงที่กรมเป็นผู้กาหนด
โดยจะตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่มีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตและการถูกร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดตามที่ได้กาหนดไว้ตามกระบวนงาน
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
ขอให้ร ายงานข้อมูล เกี่ยวกับความเสี่ยงของกระบวนงาน วิธีป้องกันและการจัดการ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน โดยให้พิจารณากาหนดขั้นตอนที่ต้องดาเนินการและระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้ชัดเจน
โดยกาหนดเป็นแนวปฏิบัติของกรมฯ หรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติ โดยรายงานตามแบบฟอร์ม “การตรวจติดตาม
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน” (แบบ รง. ๓ – ๑ ถึง รง. ๓ – ๑๐)
๔. การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานได้กาหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปตรวจนิเทศสานักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย
ทีไ่ ปทางานในต่างประเทศ
แนวทางการตรวจติดตาม
(๑) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่
(๒) ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
(๓) ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่แรงงานไทย
(๔) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน การบริหารจัดการด้านแรงงาน ปัญหาด้านแรงงาน
ที่พบในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน
ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๑๔

| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน แผน และผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะตามแบบรายงานที่กาหนด เพื่อที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน จะได้นาเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. การตรวจราชการตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบหรือมอบหมาย รวมถึงงานอื่น ๆ อาทิ
การแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนของประชาชนอั นเกิ ดจากการด าเนิ นการของหน่ วยงานกระทรวงแรงงาน
ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเรื่องที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่
ประเด็นนี้กาหนดไว้เพื่อรองรับในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ หรือมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานไปตรวจราชการในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากแผนการตรวจราชการปกติ
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
รายงานตามประเด็นการตรวจราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด/ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่มอบหมายสั่งการ
----------------------------------

| คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |

๑๕

ภาคผนวก

- ร่าง แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

(ตัวอย่างปกของการตรวจราชการ)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
รอบที่ ……………………………………….
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
( ............................................................. )
ภาค.....................................
เขตตรวจราชการที่..........จังหวัด..........................
วันที.่ .................................................
ณ ห้องประชุม.............................................................

สารบัญ
๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. การตรวจราชการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2.1 การตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑.๑ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ
๒.๑.๒ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ
๒.๑.๓ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๗ ข้อ
๒.๒ การตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (Action Plan) ซึ่งสอดคล้อง สนับสนุน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาล
๒.๒.๑ ภารกิจด้านแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC ๓ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
๒.๒.๒ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
๒.๒.๓ การขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม
๒.๒.๔ การติดตามการดาเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
๒.๓ การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๓. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
๓.๑ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓.๒ กรมการจัดหางาน
๓.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๓.๕ สานักงานประกันสังคม
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๑
๒
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๕
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๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๓
๒๔
๒๖
๒๘
๓๐
๓๒

๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(รอประเด็นการตรวจจาก สปน.)
(แบบ สปน. ๑)

๑

๒. การตรวจราชการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(แบบ รง.๒-๑ – รง.๒-๓)

๒.๑ การตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑.๑ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) (แบบ รง. ๒-๑)
(๑) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๒) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเพื่อเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
(๓) ส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนพิการมีงาน มีอาชีพ กับนายจ้างสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด
(๔) ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการตลาดแรงงาน
(๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ตรวจสอบการทางาน
ของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด เร่งรัดการดาเนินคดีผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายในการกาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาอย่างเคร่งครัด
๒

(๗) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคประมงทะเล
(๘) ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน และส่งเสริมการมีงานทา และพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ โดยเน้นรูปแบบประชารัฐ
(๙) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อคงรักษาการจัดลาดับ Tier 2
โดยเพิ่มความเข้มข้นในการดาเนินงานเพื่อเลื่อนอันดับดีขึ้นเป็น Tier 1
(๑๐) เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด เพื่อคงระดับการจัดอันดับการป้องกัน
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในระดับความสาเร็จสูงสุด (Significant Advancement)
(๑๑) ขับเคลื่อน Safety Thailand โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การสร้างเครือข่าย และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน
เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทางานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เทียบกับปีที่ผ่านมา
(12) พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกันสังคม และการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 12 ว่าด้วยมาตรฐานการประกันสังคม เพื่อสร้างหลักการประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่แรงงาน
(13) ขยายบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๑.๒ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) (แบบ รง.๒-๒)
(๑) ให้แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพ
(๒) ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
(๓) ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในลักษณะ
แผนเดียว (One Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
(๔) ให้สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big Data) และเชื่อมโยงสู่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ (National Labour Information Center : NLIC) เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓

๒.๑.๓ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) (แบบ รง.๒-๓)
(๑) ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานสากล โดยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้ง e-service, Mobile Application, Social Media และ Web Application รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงและกรม ให้สอดรับกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ
(๒) พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผู้นา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในลักษณะมืออาชีพ
(๓) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ศปก.ระดับกรม และระดับพื้นที่ ให้เป็นเครื่องมือที่มีความพร้อมในการบริหาร
เฝ้าฟัง อานวยการ และควบคุมสั่งการแก้ไขปัญหาแรงงานได้ทันต่อสถานการณ์
(๔) ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center : NLIC) ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ด้านแรงงานของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงกับภารกิจบริการพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ และกฎหมายลาดับรอง เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานได้ทันต่อสถานการณ์
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย
(๖) จัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
(7) ให้มีคณะทางานเพื่อศึกษา วิจัย หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานให้ก้าวทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รองรับกับ
ไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

๔

แบบรายงานการตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ รง. ๒-๑

๒.๑.๑ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ
ลาดับ
ที่
๑.

๒.

นโยบายเร่งด่วน
หน่วยงานที่
(Agenda Based)
รับผิดชอบ
๑๓ ข้อ
ยกระดับทักษะฝีมือ
(สพร./สนพ.)
แรงงานให้เป็นแรงงาน
คุณภาพ (Super Worker)
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (สพร./สนพ.)
ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ เพื่อ
รองรับ ๑๐ อุตสาหกรรม (สจจ.)
เพื่อเป้าหมาย ในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
(สสค.)
ตะวันออก (EEC)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

- แรงงานที่ได้รับการ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ให้เป็นแรงงาน (Super
Worker)...............คน

- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
มีผลการดาเนินการ/ความ
คืบหน้าตามนโยบาย แต่ละ
ข้ออย่างไรบ้าง

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ได้รับการจัดสรร บาท/คิดเป็นร้อยละ และแนวทางการ
(บาท)
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ.... แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

- แรงงานได้ รั บการยกระดั บ
ทักษะฝีมือแรงงาน .........คน
- แรงงานมีงานทา...........คน
- แรงงานได้ รั บความคุ้ มครอง
..............คน

๕

ลาดับ
ที่

นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based)
๑๓ ข้อ

๓.

ส่งเสริมการมีงานทาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงอายุและส่งเสริม
ให้คนพิการมีงานทา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(สรจ.)

(สจจ.)
(สพร./สนพ.)
(สสค.)
(สปส.)
๔.

ส่ ง เสริ ม ให้ แรงงานไทยที่ (สจจ.)
จะเดินทางไปทางานตปท.
ตามกระบวนการเดินทางไป
อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับ (สพร./สนพ.)
การคุ้ ม ครองตามกฎหมาย
รวมทั้ งส่ งเสริ มให้ มี ทั ก ษะ (สพร./สนพ.)
ฝีมือสูงขึ้นเพื่อรองรับ
ความต้องการตลาดแรงงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

- ส่งเสริมการมีงานทาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ...............คน
- ส่งเสริมให้คนพิการ
มีงานทา................คน
- ผู้สูงอายุ................คน
คนพิการ...............คน
- ผู้สูงอายุ.................คน
คนพิการ...............คน
- สูงอายุ.................คน
คนพิการ...............คน
- ดาเนินการในส่วนกลาง
(ปรั บสู ตรการค านวณบ านาญ
ออกกฎกระทรวง)
- แรงงานไทยไปทางานใน
ต่างประเทศ ...............คน

- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน มีผลการ
ดาเนินการ/ความคืบหน้า
ตามนโยบาย แต่ละข้อ
อย่างไรบ้าง

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ได้รับการจัดสรร บาท/คิดเป็นร้อยละ และแนวทางการ
(บาท)
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ.... แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

- จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ.........คน
- จานวนผู้ฝึกอบรมเพื่อจัดส่ง
ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคใน
ประเทศญี่ปุ่น................คน
๖

ลาดับ
ที่
๕.

๖.

นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based)
๑๓ ข้อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานไทยถูกหลอกลวง
และลักลอบไปทางาน
ต่างประเทศ โดยบูรณา
การและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวตาม MOU ตรวจสอบ
การท างานของแรงงาน
ต่ า งด้ า วให้ ถู กต้ องตามที่
กฎหมายกาหนดเร่งรัดการ
ด า เ นิ น ค ดี ผู้ ก ร ะ ท า
ความผิ ดตามกฎหมายว่ า
ด้วยการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่ า งด้ า ว
รวมทั้งบั ง คับใช้กฎหมาย
ในการก าหนดงานที่ห้ า ม
ค น ต่ า ง ด้ า ว ท า อ ย่ า ง
เคร่งครัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(สจจ.)
(สป.)

(สจจ.)
(สจจ.)

(สจจ.)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

- ตรวจสอบผู้เดินทางโดย
- หน่วยงานในสังกัด
ด่านตรวจคนหางาน........คน กระทรวงแรงงาน มีผลการ
ดาเนินการ/ความคืบหน้า
- ดาเนินการในส่วนกลาง ตามนโยบาย แต่ละข้อ
(โครงการเผยแพร่และขยาย อย่างไรบ้าง
ตลาดแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ)
- บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ตาม MOU …………..คน
- นายจ้ าง/สถานประกอบการ
และบริษัทนาคนต่างด้าวมา
ท า ง า น กั บ น า ย จ้ า ง ใ น
ประเทศ…….........แห่ง
- แรงงานต่างด้าว ..........คน

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ได้รับการจัดสรร บาท/คิดเป็นร้อยละ และแนวทางการ
(บาท)
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ.... แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

๗

ลาดับ
ที่
๗.

๘.

นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based)
๑๓ ข้อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แก้ไขปัญหาการขาด
(สจจ.)
แคลนแรงงานเชิงระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ประมงทะเล

ส่งเสริมการจ้างงาน
ยุวแรงงาน และส่งเสริม
การมีงานทา และพัฒนา
ทักษะฝีมือผู้ต้องขังที่จะ
พ้นโทษ โดยเน้นรูปแบบ
ประชารัฐ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

- จานวนแรงงานต่างด้าวใน - หน่วยงานในสังกัด
กิจการประมงทะเลได้รับ
กระทรวงแรงงาน มีผลการ
อนุญาตทางาน...............คน ดาเนินการ/ความคืบหน้า
ตามนโยบายในแต่ละข้อ
อย่างไรบ้าง

(สจจ.)

- จานวนนักเรียน นักศึกษา
ได้รับการส่งเสริมการมีงาน
ทาในรูปแบบกลไกประชารัฐ
.....................คน

(สจจ.)

- จานวนผู้ต้องขังที่จะพ้น
โทษได้รับการส่งเสริมการ
ทีงานทา............คน

(สพร./สนพ.)

- จานวนผู้ต้องขังได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือ..........คน

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ได้รับการจัดสรร บาท/คิดเป็นร้อยละ และแนวทางการ
(บาท)
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ.... แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

๘

ลาดับ
ที่
๙.

นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based)
๑๓ ข้อ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน
บังคับ และการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน เพื่อคงรักษาการ
จัดลาดับ Tier 2 โดยเพิ่มความ
เข้มข้นในการดาเนินงานเพื่อ
เลื่อนอันดับดีขึ้นเป็น Tier 1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(สรจ.)
(สสค.)
(สปจ.)

๑๐. เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกัน (สสค.)
และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
เพื่อคงระดับการจัดอันดับการ
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในระดับ
ความสาเร็จสูงสุด (Significant
Advancement)

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค และ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ที่ได้รับการจัดสรร บาท/คิดเป็นร้อยละ แนวทางการแก้ไข/
(บาท)
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....
ข้อเสนอแนะ
- จานวน…………..แผน
- ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
ปัญหา/อุปสรรค
กระทรวงแรงงาน มี ผ ล
- จานวน........คน/......แห่ง การดาเนินการ/ความคืบหน้า
ตามนโยบายในแต่ ล ะข้ อ
แนวทางการแก้ไข/
- จานวน.................แห่ง อย่างไรบ้าง
ข้อเสนอแนะ

- จานวน......คน/........แห่ง

๙

ลาดับ
ที่

นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based)
๑๓ ข้อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๑. ขับเคลื่อน Safety Thailand (สสค.)
โดยการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การสร้างเครือข่าย
และการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยที่ยั่งยืน เพื่อลดอัตรา
การประสบอันตรายจากการ
ทางานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
เทียบกับปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

- จานวน.......คน/......แห่ง - หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
มีผลการดาเนินการ/
ความคืบหน้าตามนโยบาย
ในแต่ละข้ออย่างไรบ้าง
(ให้ระบุอัตราการประสบ
อันตรายจากการทางานลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
(ปี ๒๕๖๑))
(สพร./สนพ.) - จานวน ............คน
- โครงการรับรองความรู้
ความสามารถ สาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
๑๒. พัฒนาและปรับปรุงสิทธิ
(สปส.)
- ดาเนินการในส่วนกลาง
ประโยชน์การประกันสังคม
(ออกกฎหมายคณะกรรมการ
และการเข้าสู่มาตรฐานแรงงาน
การแพทย์และพัฒนารูปแบบ
ตามอนุสัญญาขององค์การ
การให้ บริ การสถานพยาบาล
แรงงานระหว่างประเทศ
เสนอร่างกฎหมายการปรับปรุง
ฉบับที่ 1๐2 ว่าด้วยมาตรฐาน
สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์
การประกันสังคม เพื่อสร้าง
บุ ต รฯ และการปรั บปรุ ง
หลักการประกันความมั่นคง
มาตรฐานระบบประกันสั งคม
และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ให้สอดคล้องตามอนุสัญญาฯ
ให้แก่แรงงาน
ฉบับที่ ๑๐๒)

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค และ
ที่ได้รับการจัดสรร บาท/คิดเป็นร้อยละ แนวทางการแก้ไข/
(บาท)
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....
ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

๑๐

นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based)
๑๓ ข้อ
๑๓. ขยายบูรณาการภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริม คุ้มครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบให้มี
อาชีพ มีรายได้ มีหลักประกัน
ทางสังคม และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ลาดับ
ที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(สรจ.)
(สจจ.)
(สพร./สนพ.)
(สสค.)
(สปจ.)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

- จานวนแรงงาน
นอกระบบที่ได้รับ
ส่งเสริม คุ้มครอง และ
พัฒนาให้มีอาชีพ มีรายได้
มีหลักประกันทางสังคม
และมีคุณภาพชีวิต
รวม.........................คน

- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
มีผลการดาเนินการ/
ความคืบหน้าตามนโยบาย
แต่ละข้ออย่างไรบ้าง

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/อุปสรรค และ
ที่ได้รับการจัดสรร บาท/คิดเป็นร้อยละ แนวทางการแก้ไข/
(บาท)
ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....
ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

- จานวน................... คน
- จานวน................... คน
- จานวน................... คน
- จานวน................... คน
- จานวน................... คน

๑๑

แบบรายงานการตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ รง. ๒-๒

๒.๑.๒ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ

ลาดับ
ที่
๑.

นโยบายระดับพื้นที่
(Area Based) ๔ ข้อ

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ให้แรงงานจังหวัดเป็น ตัวแทนของกระทรวงใน - แรงงานจังหวัด/สานักงานแรงงานจังหวัด
ปัญหา/อุปสรรค
ภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง มีผลการดาเนินการ/ ความคืบหน้าแต่ละนโยบาย
ในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพ
ระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ อย่างไรบ้าง
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๒.

ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ
การท างานกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
แรงงาน และภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแก้ ไ ข
ปัญหาด้านแรงงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

๓

ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในลักษณะ
แผนเดียว (One Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
เร่งด่วน (Agenda Based) ในระดับพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

๑๒

นโยบายระดับพื้นที่
(Area Based) ๔ ข้อ
๔

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ให้ ส านั กงานแรงงานจั งหวัดเป็ นศูนย์ กลางรวบรวม - แรงงานจังหวัด/สานักงานแรงงานจังหวัด
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อมูลด้านแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big มีผลการดาเนินการ/ ความคืบหน้าแต่ละนโยบาย
Data) และเชื่อมโยงสู่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ อย่างไรบ้าง
(National LabourInformation Center NLIC)
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และทั น สมั ย รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

๑๓

แบบรายงานการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๒-๓

๒.๑.๓ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๗ ข้อ

ลาดับ
ที่
๑.

๒.

๓.

นโยบายบริหารการพัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค
ผลการด
าเนิ
น
การ
(Administration Based) ๗ ข้อ
และแนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มี
- หน่ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน ปัญหา/อุปสรรค
มาตรฐานสากล โดยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
มี ผ ล การด าเนิ นการ/ความคื บหน้ า
ในการบริการในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง e-service,
อย่างไรบ้าง
Mobile Application, Social Media และ Web
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
Application รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง
และกรม ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลิกภาพ
ที่ดี และมีภาวะผู้นา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในลักษณะ
มืออาชีพ
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
(ศปก.รง) ศปก.ระดับกรม และระดับพื้นที่ ให้เป็น
เครื่องมือที่มีความพร้อมในการบริหาร เฝ้าฟัง
อานวยการ และควบคุมสั่งการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ได้ทันต่อสถานการณ์
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ลาดับ
ที่
๔.

๕.

๖.

๗.

นโยบายบริหารการพัฒนา(Administration
ปัญหา/อุปสรรค
ผลการด
าเนิ
น
การ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Based) ๗ ข้อ
และแนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ปัญหา/อุปสรรค
หน่วยงานหลัก
Labour Information Center : NLIC) ให้เป็น
มีผลการดาเนินการ/ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
ศูนย์กลางการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ด้านแรงงานของประเทศ และสามารถ
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
เชื่อมโยงกับภารกิจบริการพื้นฐาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้น
พระราชบัญญัติ และกฎหมายลาดับรอง เพื่อแก้ไข
ปัญหาแรงงานได้ทันต่อสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาการ
ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย
จัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงาน
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้มีคณะทางานเพื่อศึกษา วิจัย หรือวางแผน
อนาคตในการพัฒนาแรงงานให้ก้าวทันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รองรับกับ
ไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
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๒.๒ การตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงานซึ่งสอดคล้องสนับสนุน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาล
(แบบ รง. ๒-๔ – รง.๒-๗)
๒.๒.๑ ภารกิจด้านแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC ๓ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
๒.๒.๒ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
๒.๒.๓ การขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม
๒.๒.๔ การติดตามการดาเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
๑) กรณียังไม่ขาดอายุความ หรือ กรณีที่ยังสามารถติดตามหนี้ได้
๒) กรณีที่ขาดอายุความ หรือ กรณีที่ไม่สามารถติดตามหนี้ได้แล้ว
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แบบรายงานการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
ซึ่งสอดคล้องสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาล

แบบ รง. ๒-๔

๒.๒.๑ ภารกิจด้านแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ๓ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
๑. การมีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่สามารถใช้ประโยชน์
ในการกาหนดนโยบาย และการบริหารงาน (สป.)
๒. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ผู้เข้ารับการฝึก
ทักษะฝีมือแรงงานในหลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดาเนินการใน
พื้นที่ EEC ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (กพร.)
๓. ให้บริการจัดหางาน : แรงงานที่รับบริการจัดหา
งานในพื้นที่ EEC ได้รับการบรรจุงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 (กกจ.)
๔. คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ในการทางาน :
แรงงานได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๑๐๔,๒๐๐ คน (กสร.)
๕. การคุ้มครองแรงงานให้มีความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต : จานวนผู้ประกันตนในพื้นที่ EEC จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของ
ค่าเป้าหมาย (สปส.)

การดาเนินตามภารกิจด้านแรงงานฯ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

การดาเนินการตามข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

- การมีฐานข้อมูล
ของ สรจ.
- จานวน........คน

- จานวน........คน
- จานวน........คน

- จานวน........คน
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แบบรายงานการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
ซึ่งสอดคล้องสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาล

แบบ รง. ๒-๕

๒.๒.๒ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
การดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชาชนได้รับบริการของรัฐใน
กิจกรรมคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร
ในจังหวัด
2. ผู้ประกอบกิจการ และเครือข่ายการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานได้รับการพัฒนา
3. สถานประกอบการ SME/
กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ
4. พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อผลิต
ภาพแรงงาน ตามแนวทางการสร้าง
พนักงานหลายทักษะ (Multi skill
Workers)
๕. พัฒนาสมรรถนะ “นั กพัฒนาฝี มือแรงงาน
พันธุ์ใหม่”

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ

- จานวน......................คน
- จานวนไม่น้อยกว่า......คน
- จานวน....................แห่ง
- จานวน..................คน

- จานวนไม่น้อยกว่า........คน
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แบบรายงานการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
ซึ่งสอดคล้องสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาล

แบบ รง. ๒-๖

๒.๒.๓ การขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม

การเป็นผู้ประกันตน

การติดตามผลการขึ้นทะเบียน
เข้าสู่ระบบประกันสังคม
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

มาตรา ๓๓

มาตรา ๓๙

มาตรา ๔๐
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แบบรายงานการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
ซึ่งสอดคล้องสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสาคัญของรัฐบาล

แบบ รง. ๒-๗

๒.๒.๔ การติดตามหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
๑. กรณียังไม่ขาดอายุความ หรือ กรณีที่ยังสามารถติดตามหนี้ได้
จานวนลูกหนี้
ณ 1 ต.ค. ๖๑
(ราย)

จานวนเงิน
(บาท)

ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
จานวน (คน)

การติดตามหนี้
ครั้งที่ ๑
(แห่ง)

การฟ้องคดีแพ่ง
(ราย)

ครั้งที่ ๒
(แห่ง)

จานวนหนี้ที่ได้รับ
ชาระ

หมายเหตุ

๒. กรณีที่ขาดอายุความ หรือ กรณีที่ไม่สามารถติดตามหนี้ได้แล้ว
จานวนลูกหนี้
ณ 1 ต.ค. ๖๑
(ราย)

จานวนเงิน
(บาท)

ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
จานวน (คน)

อยู่ระหว่างการรวบรวม
และจัดทาเอกสาร (ราย)

ขอจาหน่ายหนี้
ราย

จานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ
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๒.๓ การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(แบบ รง. ๒-๘)
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แบบ รง. ๒-๘

แบบรายงานการตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๒.๓ การบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
ด้านแรงงานของจังหวัด
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ด้านแรงงานของ
จังหวัดที่นามาวิเคราะห์ และจัดทาแผน
One Plan เช่น สถานการณ์แรงงาน
นอกระบบ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การดาเนินการ
- การดาเนินการตามตัวชี้วัด KPI ระดับความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ
ตามนโยบายเน้นหนักระดับพื้นที่ A2 (Area Based)
(เอกภาพ + บูรณาการ + One Plan)
ระดับ 1 จัดตั้งคณะทางานในรูปแบบประชารัฐ
(ส่วนราชการ+เอกชน+ประชาชน)
ระดับ ๒ ประชุมและจัดทา One Plan + Action Plan

ผลของการดาเนินการ
- ขอให้อธิบาย/ระบุรายละเอียดผลการดาเนินการ
อย่างไร เมื่อไร ที่ไหน ให้ครบถ้วนตาม
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด KPI ในแต่ละระดับ

ระดับ 1 ...........................................................
...........................................................................
ระดับ ๒ .............................................................
...........................................................................
ระดับ ๓ ดาเนินการตาม One Plan และ Action Plan ระดับ ๓ ............................................................
...........................................................................
ระดับ ๔ ติดตามและรายงานผล
ระดับ ๔ .............................................................
...........................................................................
ระดับ ๕ จัดทาสรุปผลการดาเนินงานบรรลุตาม
ระดับ ๕ .............................................................
One Goal ที่กาหนดใน One Plan
...........................................................................

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข
.............................
.............................
.............................
.............................
ข้อเสนอแนะ
.............................
.............................
.............................
.............................
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๓. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน
(แบบ รง.๓-๑ – รง.๓-๑๐)
๓.๑ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ
๑) กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน
๒) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

๓.๒ กรมการจัดหางาน
๑) การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
๒) การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว

๓.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑) การพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายหลักสูตรในการฝึกอบรม
๒) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

๓.๔ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
๑) การเก็บรักษาเงิน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๒) การพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง (คร.๗) ของพนักงานตรวจแรงงาน

๓.๕ สานักงานประกันสังคม
๑) การจ่ายเงินสิทธิประโยชน์โดยใช้โปรแกรมธนาคาร (วิธีโอนโดยจังหวัด)
๒) การรับชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ราชการด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private
Network : VPN)
23

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน

แบบ รง. ๓-๑

สานักงานแรงงานจังหวัด......................................กรม...สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ตรวจ......................................................................................

ชื่อกระบวนงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม การจ้างงานเร่งด่วน
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนดตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกาหนด
๓. ขาดการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน

แบบ รง. ๓-๒

สานักงานแรงงานจังหวัด.............................................กรม...สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ตรวจ......................................................................................

ชื่อกระบวนงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
1. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซ้าซ้อนกับโครงการเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ “เพือ่ สรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได และความมั่นคงในชีวิต”
(ไม่เป็นไปตามคู่มือ)
2. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริง หรือ เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ขาดการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดการร่วมโครงการฯ
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๓-๓

หน่วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัด................................กรมการจัดหางาน
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
1. คาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
2. การสรุปจานวนเงินหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดจานวนเงินที่รับจริงกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน
ทาให้การรับ-จ่ายเงินประจาวันไม่ถูกต้อง
๓. มิได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๔. การแก้ไขจานวนเงิน/ตัวอักษร ไม่ถูกต้อง และมิได้ลงลายมือชื่อแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่การเงิน
๕. การบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน
๖. ออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด มีการขีดฆ่าจานวนเงิน/ตัวอักษรแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินมิได้ลงลายมือชื่อกากับ
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๓-๔

หน่วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัด.......................................... กรมการจัดหางาน
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. แบบคาขออนุญาตทางานของคนต่างด้าว (ตท) กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
๒. ไม่ได้พิมพ์แบบรายงานการบันทึกข้อมูลการรับและนาส่งในระบบ GFMIS
๓. เงินรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ไม่ได้นาส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔. นาส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน/ขาด
๕. นาส่งรายได้แผ่นดินไม่ครบถ้วน
๖. มิได้มีการสอบทานประเภทรายการและจานวนเงินทุกครั้งก่อนนาส่งเงิน
๗. ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันไม่ครบถ้วน
๘. ระบบการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๓-5

หน่วยงาน.. ...สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน..................../สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน...............................กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายหลักสูตรในการฝึกอบรม
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติและอานวยความสะดวกที่เอื้อประโยชน์ให้กับสถานประกอบการที่มีความรู้จักคุ้นเคยหรือเป็นญาติพี่น้องกัน
๒. การรับสินบนจากสถานประกอบการ เพื่อให้การรับรองค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. .............................................................................................
๒. .............................................................................................
๓. ..............................................................................................
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบ รง. ๓-๖

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน.. ...สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน..................../สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน...............................กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากวิทยากรภายนอก
๒. การรับสินบนจากผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
๓. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ เช่น การนาข้อสอบไปเผยแพร่
๔. ในวันที่ทาการทดสอบมีผู้ทดสอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และมาลงนามร่วมเป็นผู้ทดสอบในภายหลัง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. .............................................................................................
๒. .............................................................................................
๓. ..............................................................................................
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๓-๗

หน่วยงาน... สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด............................... กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การเก็บรักษาเงิน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
มาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กาหนดให้นายจ้างที่มีหน้าที่ที่ต้องคืนหรือจ่ายเงินให้ลูกจ้าง สามารถนาเงินดังกล่าว ไปมอบไว้แก่อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างได้ ซึ่งจะทาให้นายจ้างไม่เสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม การรับเงินดังกล่าวไว้ของเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
แก่คู่กรณีหรือเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ได้ดังนี้
1. เงินดังกล่าวไม่มีระเบียบวิธีการเก็บรักษา ต่างจากเงินที่นายจ้างจ่ายตามคาสั่ง มาตรา ๑๒๔ ซึ่งมีกระบวนการเก็บรักษา ทาให้มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะทุจริต
หรือถูกกล่าวหาว่าทุจริต
2. การเก็บรักษาด้วยตนเอง เงินนั้นอาจสูญหายจะเป็นภาระของพนักงานตรวจแรงงานที่ต้องชดใช้เงินนั้นและถูกกล่าวหาว่าทุจริต หรือกรณีการเปิดบัญชีเพื่อนาเงิน
ไปฝากอาจถูกกล่าวถึงความไม่โปร่งใสในการเก็บเงินรักษาเงินดอกผลที่เกิดขึ้นจะดาเนินการอย่างไร
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๓-๘

หน่วยงาน... สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด............................... กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง (คร.๗) ของพนักงานตรวจแรงงาน
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
การพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง (คร.๗) ที่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔
กาหนดให้พนักงานตรวจแรงงานมีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคาร้องของลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การดาเนินงาน
กระบวนงานนี้มีผลให้นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างหรือไม่ มากน้อยเท่าไร จึงมีความเสี่ยงที่พนักงานตรวจแรงงานจะปฏิบัติงานโดยไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๓-๙

หน่วยงาน... สานักงานประกันสังคมจังหวัด.....................................สานักงานประกันสังคม
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การจ่ายเงินสิทธิประโยชน์โดยใช้โปรแกรมธนาคาร (ใช้โอนโดยจังหวัด)
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. เจ้าหน้าที่นาเงินสดไปฝากเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ แทนการนาเช็คฝากธนาคาร
๒. การบันทึกข้อมูลส่งธนาคารด้วย File Excel และโปรแกรมธนาคาร โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจทาให้มีการแก้ไขข้อมูลนาส่งธนาคาร
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๓-๑๐

หน่วยงาน... สานักงานประกันสังคมจังหวัด.....................................สานักงานประกันสังคม
วันที่ตรวจ......................................................................................
ชื่อกระบวนงาน การรับชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ราชการด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติ
๑. รับชาระเงินสมทบแต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
๒. ไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บเข้าตู้นิรภัยภายในวันที่รับชาระเงิน
๓. ไม่จัดทารายงานเงินคงเหลือและรายงานรับเงินประจาวัน
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. .................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
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สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานตรวจราชการ
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2232 11๙๘, 0 2643 4476

