
 

 
 

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน       
หน่วยงาน   ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กรมการจัดหางาน 

วันที่ตรวจ  18  กุมภาพันธ์  2562 
 

            ชื่อกระบวนงาน   การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
            ความเสี่ยงของกระบวนงาน 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
 2. การสรุปจ านวนเงินหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดจ านวนเงินที่รับจริงกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน  
 ท าให้การรับ-จ่ายเงินประจ าวันไม่ถูกต้อง 
 3. มิได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
 4. การแก้ไขจ านวนเงิน/ตัวอักษร ไม่ถูกต้อง และมิได้ลงลายมือชื่อแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่การเงิน 
 5. การบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน 
 6. ออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด มีการขีดฆ่าจ านวนเงิน/ตัวอักษรแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินมิได้ลงลายมือชื่อก ากับ 
 
            วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบัน โดยกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่า งน้อยสองคน และแต่งตั้ง

กรรมการเก็บรักษาเงินให้ครบถว้น 
 2. จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับตามใบเสร็จรับเงิน

ทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3. มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 4. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
 5. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานตรวจสอบบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจ าทุกวัน 
 6. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข ต้องแก้ไขจ านวนเงิน/ตัวอักษร ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริงและส าเนาและให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ โดยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน

ตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน 
 

แบบ รง. 3-2 



 

 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1 
 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 

7 

8 
 

มีค าสั่งแต่งตั้ งกรรมการเก็บรักษาเงินที่ เป็น
ปัจจุบันครบจ านวน โดยแต่งตั้งข้าราชการซึ่ง
ด ารงต าแหน่งระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป
อย่างน้อยสองคน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
เก็บรักษาเงินให้ครบถ้วน 

มิได้แต่งตั้งพนักงานราชการเป็นกรรมการเก็บ
รักษาเงิน 

มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นปัจจุบัน 
และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
ประจ าวันเป็นประจ า 

มีค าสั่งเจ้าหน้าที่อ่ืนใดเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน 
และหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายการออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษร 

ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินทุกฉบับ 

เมื่อสิ้นเวลารับ-จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
จัดเก็บหรือรับ-จ่ายเงินน าเงินที่รับพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันนั้น
ทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 

1. จัดท าค าสั่งส านักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงราย ที่  024/2561 ลงวันที่  28 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้งกรรมการ
เก็ บ รั กษ า เงิน  โด ยกรรม การ เป็ น
ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง ระดับสาม
หรือเทียบเท่าข้ึนไปอย่างน้อยสองคน  

2. จัดท าค าสั่งส านักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงราย ที่  025/2561 ลงวันที่  28 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน
และค าสั่งส านักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงราย ที่  026/2561 ลงวันที่  28 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน  โดย
ตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงิน
รวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่
ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

3. มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 
จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

4. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
และลงลายมือชื่อผู้รับเงินทุกฉบับ และ
ตรวจสอบกับค าขออนุญาตต่างๆ 

1. การรับและน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
ครบถ้ วน  ถู กต้ อง เป็ น ไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 

2. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติ   
มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง 

3. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 

4. ระบบการก ากั บกระบวนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 
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12 
 

13 

สรุปจ านวนเงินหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้าย ณ สิ้นวันตามจ านวนเงินรับตามส าเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้น 

มีการเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัยและตั้งอยู่ในที่
ปลอดภัย 

ในวันท าการถัดไปหากต้องน าเงินออกจาก  
ตู ้นิรภัย เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับเงินจาก
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้ว ได้ลงลายมือ
ชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

ได้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่
รับเงิน 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์ อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและ
น าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ใน
ระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่า
ถูกต้องให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน
แสดงยอดรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่
ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ 

5. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไขจ านวนเงิน/
ตัวอักษร ต้องแก้ไขให้เหมือนกันทุกฉบับ 
ทั้งฉบับจริงและส าเนาและให้ผู้รับเงิน
ลงลายมือชื่อก ากับ 

6. บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้
ถูกต้องครบถ้วน 

7. ทุ กสิ้ นวันที่ มี การรับ เงิน  เจ้ าหน้ าที่         
ผู้จัดเก็บเงิน น าเงินที่ รับพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมด
ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 

8. หากมีเงินคงเหลือ ได้บันทึกไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันให้หั วหน้างาน
บริ ห ารทั่ ว ไป ในฐานะผู้ ก ากั บดู แล
เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อในช่อง
หัวหน้ากองคลัง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

9. เก็บเงินคงเหลือในตู้นิรภัย ซึ่งตั้งอยู่ในที่
ปลอดภัย 

10. ในวันท าการถัดมา หากต้องน าเงินออก
จากตู้นิรภัย เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับเงิน
จากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้วได้ลง
ลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไป 

  

 



 

 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 
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17 
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มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ -จ่ายเงินประจ าวันมี
หน้าที่จัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน 

มีการสอบทานความถูกต้องของการรับ-จ่ายเงิน
เป็นประจ าทุกวันโดยเจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 

ก าชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ ออกใบเสร็จรับ เงิน  หาก
ใบ เส ร็ จ รับ เงิน มี ก ารแก้ ไข  (จ าน วน เงิน /
ตัวอักษร) ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริง
และส าเนา 

กรณีมีการแก้ไขจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ เงินลงลายมื อชื่ อก ากับ ใน
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินถูกต้อง
ครบถ้วน 
- ระบุชื่อหน่วยงาน 
- ประทับตราชื่อ นามสกุลของผู้รับเงิน 

11. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิมพ์แบบ
รายงานการบันทึกข้อมูลการรับและ
การน าส่งรายได้ (นส 01 และ นส 02-1) 
ในระบบ  GFMIS ของแต่ ละเลขที่
เอกสารที่ได้บันทึกพร้อมลงชื่อผู้บันทึก 
และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 

12. จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ในแต่ละวัน โดยบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ 
วันที่รับเงิน ชื่อสกุลผู้จ่ายเงิน จ านวนเงิน 
แล้วสรุปจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละวัน 

13. จัดท าสมุดเงินสดเป็นปัจจุบัน  

  

 



 

 
 

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  
หน่วยงาน   ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย   กรมการจัดหางาน 

วันที่ตรวจ  18  กุมภาพันธ์  2562 

            ชื่อกระบวนงาน   การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
            ความเสี่ยงของกระบวนงาน 

1. แบบค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าว (ตท) กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
2. ไม่ได้พิมพ์แบบรายงานการบันทึกข้อมูลการรับและน าส่งในระบบ GFMIS 
3. เงินรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  ไม่ได้น าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. น าส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน/ขาด 
5. น าส่งรายได้แผ่นดินไม่ครบถ้วน 
6. มิได้มีการสอบทานประเภทรายการและจ านวนเงินทุกครั้งก่อนน าส่งเงิน 
7. ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่ครบถ้วน 
8. ระบบการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง 

 
            วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบค าขอ (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบค าขอให้ครบถ้วน  
2. ส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทให้น าส่งโดยด่วน แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสาม

วันท าการถัดไป 
3. เพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินกับจ านวนเงินที่ได้รับมาในแต่ละวัน หากมีการส่งรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน ให้ประสานกับฝ่ายการคลังส านักงาน

เลขานุการกรมเพ่ือด าเนินการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่น าส่งเกินไป 
4. ตรวจสอบยอดเงินรวมรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่รับเงินในวันนั้นแล้วลงลายมือชื่อไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายให้ครบถ้วนก่อนน าส่งเงิน 
5. มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

 
 

แบบ รง. 3-2 



 

 
 

 

ล าดับ รายละเอยีดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ก าชับ เจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบความสมบู รณ์
ครบถ้วนของแบบค าขออนุญาตท างานของคน
ต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบ
ประกอบค าขอให้ครบถ้วน ได้แก่  
1) หัวขอ้ที่ 2 ให้ระบุข้อมูลของคนต่างด้าว 
2) หัวข้อที่ 4 การแสดงเอกสารหลักฐานของคน

ต่างด้าวที่ต้องยื่นพร้อมค าขอรับใบอนุญาต
ท างาน 

3) หนังสือมอบอ านาจให้กรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมทั้งขีดฆ่าอากร
แสตมป์ในหนังสือมอบอ านาจทุกครั้ง 

4) ให้จัดเก็บเอกสารแบบค าขออนุญาตท างาน
ของคนต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการค้นหา
และตรวจสอบ 

5) ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบค าขออนุญาตท างาน (ตท) และ
เอกสารหลักฐานที่ใช้แนบประกอบค าขอให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนการพิจารณาอนุญาต 

มีหลักฐานใบน าส่งเงินทุกฉบับครบถ้วน 
 

1. ได้ก าชับ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบค าขอ (ตท) 
และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบค าขอ   
ให้ครบถ้วน และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ก่อนเสนอนายทะเบียนอนุญาต 

2. น าส่งเงินเป็นประจ าทุกวัน มีหลักฐาน
ใบน าส่งเงินทุกฉบับครบถ้วน 

3. ก าชับเจ้าหน้าที่เพ่ิมความระมัดระวังใน
การตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินกับ
จ านวนเงินที่ได้รับมาในแต่ละวัน ในส่วน
ที่ส่งรายได้ค่าธรรมเนียมหากมีการน าส่ง
เงินเกิน ส่งผิด ส่งซ้ า ให้ประสานฝ่าย
การคลัง ส าน ักงานเลขานุการกรม 
เพ่ือด าเนินการขอคนเงินค่าธรรมเนียมที่
น าส่งเกินไป 

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ -จ่ายเงิน
ประจ าวัน มีการตรวจทานรายการรับ
เงิน/น าส่งเงินกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทุก
ค รั้ ง  แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ใ บ เ ส ร็ จ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ วันที่รับเงิน 
ให้ เรียงตามล าดับเพ่ือป้องกันการใช้
ใบเสร็จข้าม 

1. การรับและน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
ครบถ้ วน  ถู กต้ อง เป็ น ไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 

2. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้
อย่างรวดเร็ว 

3. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 

4. ระบบการก ากั บกระบวนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

 
                                 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 

8 
 

กรณีหลักฐานใบน าส่งเงินสูญหาย ได้ประสาน
ธนาคารเพ่ือขอหลักฐานประกอบการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน 

น าส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บ
รักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ให้น าส่งโดย
ด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันท าการถัดไป 

กรณีน าส่งเงิน ส่งเกิน ส่งผิด ส่งซ้ า ไดปฏิบัติให้
ถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วย
การหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงิน
รายรับ พ.ศ. 2550 

จ านวนเงินที่ส่งธนาคารไม่ทันในวันรับเงินให้
แสดงยอดเงินในสมุดบัญชีเงินสดและรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน 

จ านวนเงินที่น าส่งในวันรุ่งขึ้น จะต้องตรงกับ
หลักฐานก าน าส่งเงิน 

กรณีพบว่าการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
ตามใบเสร็จรับเงินและการน าส่งเงินเกิดผลต่าง 
ซึ่งได้หาสาเหตุและด าเนินการให้ถูกต้องแล้ว 
 

6. จัดท าสมุดบัญชี เงินสดครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

7. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน 

8. เรียกรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจาก
ระบบ GFMIS ทุกสิ้นวัน เพ่ือให้หัวหน้า
งานบริหารทั่วไปตรวจสอบ 

9. จัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเป็น
ปัจจุบัน 

10. พิมพ์แบบรายงานการบันทึกข้อมูลการ
รับและการน าส่งรายได้ (นส 01 และ 
นส 02-1) ในระบบ GFMIS ของแต่ละ
เลขที่เอกสารที่ได้บันทึกพร้อมลงชื่อ  
ผู้บันทึก และน าเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการลงนามเป็นปัจจุบัน 

11. จัดเก็บใบ Pay in ที่ส่งเงินจากธนาคาร
แนบกับรายงานการบันทึก นส 01 และ 
นส 02-1 เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ 

12. แยกใบเสร็จรับเงินตามประเภทของ
รายได้ค่าธรรมเนียม 
 

  

 



 

 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

9 
 
 

10 

 
11 
 

12 
 

13 
 
 

14 

15 

16 

17 
 

18 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันได้
ตรวจสอบและสอบทานรายการรับเงิน/น าส่ง
เงินกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 

จัดท าสมุดบัญชีเงินสดถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่ มี
การรับ-จ่ายเงิน 

เรียกรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจากระบบ 
GFMIS ทุกสิ้นวัน เพ่ือการตรวจสอบ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะผู้ก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อในช่องหัวหน้า
กองคลังในสมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

จัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเป็นปัจจุบัน 

จัดท าใบ นส 01 เป็นปัจจุบัน 

จัดท าใบ นส 02-1 เป็นปัจจุบัน 

จัดเก็บใบ Pay in ที่ส่งเงินจากธนาคารเพ่ือเป็น
หลักฐานประกอบการตรวจ 

จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน 

 

13. จัดท าทะเบี ยนคุม ใบ เสร็จ รับ เงิน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยให้เจ้าหน้าที่
พัสดุเป็นผู้จัดท า 

14. มีการควบคุมและตรวจสอบใบเบิก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยมีลายมือชื่อ
ผู้เบิก ผู้รับ และผู้อนุมัติครบถ้วน 

15. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของ
ปีงบประมาณใดให้ใช้รับเงินภายใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ นั้ น  เ มื่ อ ขึ้ น
ปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ได้
ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู 
หรือประทับตราเลิกใช้ เพ่ือเป็นการ
สังเกตมิให้น ากลับมาใช้รับเงินได้อีก
ต่อไป 

16. จัดเก็บใบเสร็จรับ เงินไว้ในตู ้เหล็ก  
มีกุญแจปิดล็อค 

17. จัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วเป็นเล่ม 
(1 -1 0 0 ) เรี ย ง ต า ม ล า ดั บ เล ข ที่
ครบถ ้วน  เพื ่อง ่ายต ่อการจ ัด เก ็บ 
การตรวจสอบ และลดความเสี่ยง
ใบเสร็จรับเงินสูญหาย 

  

 



 

 
 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

19 
 
 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 

23 

 
24 

25 

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับได้น ามาลงบัญชีเงินสด
ครบถ้วน หากมีการยกเลิกจะต้องมีเอกสารอยู่
ครบชุดและขีดฆ่าเขียนค าว่า “ยกเลิก” ทุกฉบับ 
โดยรายงานการยกเลิกพร้อมเหตุผลการยกเลิกให้
หน้าส่วนราชการทราบ 

ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท
หากมีการรับ เงินประเภทใดเป็นประจ าและ
จ านวนมากได้แยกใบเสร็จรับเงินเพื่อการนั้น 

จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับ เงินถูกต้องเป็น
ปัจจุบันประกอบด้วยที่เอกสาร จ านวนรายการรับ 
จ านวนรายการจ่ายและจ านวนรายการคงเหลือ 

จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเป็นปัจจุบันยอด
คงเหลือตรงกับใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่จริง 

ได้มีการตรวจนับใบเสร็จรับ เงินคงเหลือกับ
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นเดือน 

จัดท าใบเบิกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่เบิกไปใช้ 

ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน มีลายมือชื่อผู้เบิก ผู้รับ และ
ผู้อนุมัติครบถ้วน 

18. ไม่มีการยกเลิกใบเสร็จรับ เงิน เป็น
จ านวนมาก 

19. เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายงานการใช้
ใบ เส ร็ จ รั บ เงิ น ที่ มี อ ยู่ ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบทั้ งหมดให้หั วหน้าส่วน
ราชการทราบและหน่วยงานที่จัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินมาให้ใช้ทุกประเภท 

  

     

 
 



 

 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

26 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบเสร็จรับเงินได้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น 
เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ได้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่ม
ใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับ
เล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ 
เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามาใช้รับเงินได้อีก 

กรณี การใช้ ใบเสร็จรับเงินที่ พิ มพ์ด้ วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0526.7/ว 41 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
ก าหนดให้มีส าเนาอย่างน้อย 1 ส าเนา และมีรายการ 
ดังนี้ 
- ตราครุฑ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการ 
- ชื่อส่วนราชการ ซึ่งจัดเก็บหรือรับช าระเงิน 
- ที่ท าการหรือส านักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
- ชื่อ นามสกุล ผู้รับช าระเงิน 
- ข้อความหรือรายการระบุว่าเงินที่ได้รับช าระ

เป็นค่าอะไร 
- จ านวนเงินที่รับช าระหนี้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
- ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
- ลายมือชื่อและต าแหน่งผู้รับเงิน 

   

 
 



 

 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

28 
 

29 
 
 

30 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

 

การยืมใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้ได้
จัดท าหนังสือยืมคืนไว้ต่อกัน 

การน าใบเสร็จรับเงินไปใช้แล้วมาพบภายหลังว่า
ใบเสร็จรับเงินเล่มนั้นช ารุด ได้มีการรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ที่ปลอดภัย มีกุญแจ  
ปิดล็อคได้ 

ผู้ควบคุมและจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ เรียงล าดับเลขที่ครบถ้วน เช่น เลขที่
ตั้งแต่ 1-100 

ได้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เป็นเวลา 10 ปี 
เมื่อผ่านการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินแล้วท าลาย 

ใบเสร็จรับเงินที่หมดความจ าเป็นต้องใช้ เช่น 
ยุบเลิกส านักงานหรือไม่จัดเก็บเงินอีกต่อไป 
ได้ส่งคืนส่วนราชการที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้น
โดยด่วน 

   

 



 

 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

35 

36 
 
 
 
 
 
 

37 

38 

ไม่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเป็นจ านวนมาก 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งรับ
ใบเสร็จรับ เงินไปด าเนินการจัดเก็บ เงิน ได้
รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือหัวหน้า
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบ
เล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด โดยรายงานอย่างช้า
ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 

ใบเสร็จรับเงินไมม่ีการสูญหาย 

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ทันทีนับแต่ทราบว่าใบเสร็จรับเงินสูญหาย 
- ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่

ส่วนราชการในที่พบเห็นและตรวจสอบได้ง่าย
เพ่ือป้องกันการน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเป็น
หลักฐานในการเบิกเงินจากทางราชการต่อไป 
- แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
- ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณี

ใบเสร็จรับเงินสูญหายโดยขอใช้แบบรายงาน
ข้อมูลการรับเงินค่าธรรมเนียมฯในระบบ 
internet แทนใบเสร็จรับเงิน 

   

 


