
 
 

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีก่ระทรวงแรงงาน 
หน่วยงาน   สาํนกังานจัดหางานจังหวัด       ลพบรุี      กรมการจัดหางาน 

วันทีต่รวจ        วันที ่22 กุมภาพันธ์  2562         . 
 

 ชื่อกระบวนงาน   การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว 

 ความเสี่ยงของกระบวนงาน 
      1. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าทีต่รวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
     2. การสรุปจํานวนเงินหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดจํานวนเงินที่รับจริงกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน  
                   ทําให้การรับ-จ่ายเงินประจําวันไม่ถูกต้อง 
      ๓. มิได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
      ๔. การแก้ไขจาํนวนเงิน/ตัวอักษร ไม่ถูกต้อง และมิได้ลงลายมือชื่อแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่การเงิน 
      ๕. การบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน 
      ๖. ออกใบเสรจ็รับเงินผิดพลาด มีการขีดฆ่าจํานวนเงิน/ตัวอักษรแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินมิได้ลงลายมือชื่อกํากับ 

 วิธปี้องกัน/การจัดการความเสี่ยง 
          ๑. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบัน โดยกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่ง ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
                 ที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
          ๒. จัดทําคําสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจําวันและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
      ที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
  ๓. มิใหผู้้ตรวจสอบการรับ-จา่ยเงินประจําวัน จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
  ๔. ออกใบเสรจ็รับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  ๕. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข ต้องแก้ไขจํานวนเงิน/ตัวอักษร ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริงและสํานาและให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับ 
  ๖. บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถกูต้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 

แบบ รง. ๓-๔ 



 

ลําดบั รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการดําเนนิงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกนัความเสี่ยง 

ปญัหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1 
 
 
 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 

7 

มีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรกัษาเงิน 
ที่เป็นปัจจุบันครบจํานวน โดยแต่งตั้ง 
ข้าราชการซึ่งดาํรงตําแหน่งระดับสาม 
หรือเทียบเท่าขึน้ไปอย่างน้อยสองคน 
หรือผู้ปฏิบัติหนา้ที่กรรมการเกบ็รักษา 
เงินให้ครบถว้น 
มิได้แต่งตัง้พนักงานราชการเป็น 
กรรมการเก็บรกัษาเงิน 
มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 
เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่ตามที ่
ได้รับมอบหมาย 
มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
การรับ-จ่ายเงินประจําวันเป็นปจัจุบัน 
 
มีคําสั่งเจ้าหน้าที่อื่นใดเป็นผู้ออก 
ใบเสร็จรับเงิน และหัวหน้าส่วนราชการ 
มอบหมายการออกใบเสร็จรับเงินเป็น 
ลายลักษณ์อกัษร 
 
ออกใบเสร็จรับเงินทกุครั้งที่มีการ 
รับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินตอ้งมีลายมือชื่อผู้รับเงิน 
ทุกฉบับ 

- มีการแตง่ตั้งกรรมการเก็บรกัษาเงิน ระดับสาม จํานวน  2 รายและสํารอง  
2 ราย ถกูต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรกัษาเงิน และการ
นําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ตามคําสั่งจังหวดัลพบุรี ที่ 3115/2561 ลงวันที่  
1 ต.ค. 2561 เนื่องจากมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติจํานวนจํากัด 
 
 
- มิได้แต่งตัง้พนกังานราชการเปน็กรรมการเก็บรักษาเงิน 
 
- มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีก่ารเงนิเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย ตามคําสั่งสํานักงานจัดหางานจังหวดัลพบุรี ที่ 53/2561  
ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561 
- มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจําวันเป็นปัจจุบัน 
ตามคําสั่งสํานักงานจัดหางานจงัหวัดลพบุรี ที่ 63/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค. 
2561 
- มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีอ่อกใบเสร็จรับเงินในการปฏิบัตงิานปกติ จํานวน 2 คน 
ตามคําสั่งสํานักงานจัดหางานจงัหวัดลพบุรี ที่ 53/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค.
2561 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อืน่ใดเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินเปน็ลายลักษณ์อกัษร
ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นครั้งคราว  
 
- ได้ออกใบเสรจ็ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินทกุฉบับ 
 
 

๑. การรับและนําส่งเงิน
ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตทํางาน 
ของคนต่างด้าวครบถ้วน ถูกตอ้ง 
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเกบ็รักษาเงิน และ 
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ลดโอกาสในการทุจรติประพฤต ิ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้นอ้ยลง 
๓. หากมีการทจุริตประพฤติมชิอบ
เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้อยา่ง
รวดเร็ว 
๔. ระบบการกํากับกระบวนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 

 



ลําดบั รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการดําเนนิงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกนัความเสี่ยง 

ปญัหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
การแก้ไข 
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9 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
 

13 
 
 

ผู้มีหน้าที่จัดเกบ็หรือรับ-จ่ายเงนินําเงินทีร่ับพรอ้มสําเนาใบเสรจ็รับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเกบ็ในวัน
นั้นทั้งหมดส่งตอ่เจ้าหน้าที่การเงิน 
สรุปจํานวนเงินหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย ณ สิ้นวันตามจํานวนเงินรับตามสําเนา
ใบเสร็จรับเงินทกุฉบับที่ไดร้ับในวนันั้น 
มีการเก็บรกัษาเงินในตู้นิรภัยและตั้งอยู ่
ในที่ปลอดภัย 
 
ในวันทําการถัดไปหากต้องนําเงินออกจากตู้นิรภัย เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับเงินจากคณะกรรมการ
เก็บรกัษาเงินแล้ว  
ได้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกอ่นวนัทําการทีร่ับเงนิไปจ่าย 
ได้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันทีร่ับเงิน 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรจากหวัหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบ
จํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวใ้นระบบว่าถกูต้อง
ครบถ้วนหรือไม่หากเห็นว่าถกูตอ้งให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงนิประจําวันแสดงยอดรวมรับตาม
ใบเสร็จรับเงินทกุฉบับที่ไดร้ับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสรจ็รับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ 

- เจ้าหน้าที่ผู้มหีน้าที่จัดเก็บหรือรับ-จ่ายเงิน 
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง 
 
 
 
- มีการสรุปจํานวนเงินหลังสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้ายทกุสิ้นวัน 
 
 
 
- มีการเก็บรกัษาเงินคงเหลือประจําวันไว้ในตู้
นิรภัยและตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย  
โดยมีกรรมการเก็บรกัษาเงินตามคําสั่งจังหวดั
ลพบุรี ที่ 3115/2561  
ลงวันที่ 1 ต.ค.2561 
- ในวันทําการถดัไปหากนําเงินออกจากตู้นริภัย
แล้วเมื่อเจ้าหนา้ที่การเงินได้รับเงิน  จาก
คณะกรรมการเก็บรกัษาเงินแล้วได้ลงลายมือชือ่
ในรายงานคงเหลือประจําวันกอ่นวันทําการที่
รับเงินไปจ่าย 
 
 
 
- ได้บันทึกข้อมลูการรับเงินในระบบในวันทีร่ับ
เงิน 
 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณอ์ักษรจาก

  



หัวหน้าส่วนราชการไดต้รวจสอบจํานวนเงินที่
เจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็และนําส่งกับหลักฐานการ
บันทึกในระบบว่าถูกต้องครบถว้นหรือไม่ หาก
ถูกตอ้งแล้ว ใหผู้้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
ประจําวัน 
ลงลายมือชื่อไวใ้นสําเนาใบเสรจ็รับเงินฉบับ
สุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับไว้ 

ลําดบั รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการดําเนนิงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกนัความเสี่ยง 

ปญัหา/
อุปสรรค 

และแนวทาง
การแก้ไข 

14 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

18 

มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจําวัน 
มีหน้าที่จัดเก็บและออกใบเสรจ็รับเงิน 
 
มีการสอบทานความถูกตอ้งของการรับ-จ่ายเงนิเป็นประจําทกุวันโดยเจ้าหน้าที่การเงินและเจา้หน้าที่
ตรวจสอบการรบั-จ่ายเงินประจาํวัน 
กําชับเจ้าหน้าทีผู่้ออกใบเสร็จรบัเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข (จํานวนเงิน/ตัวอกัษร) ให้เหมือนกันทกุฉบับ  
ทั้งฉบับจริงและสําเนา 
กรณีมกีารแก้ไขจํานวนเงินในใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับเงนิ 
ลงลายมือชื่อกํากับในใบเสร็จรบัเงิน 
ทุกครัง้ 
บันทึกรายละเอยีดในใบเสร็จรบัเงินถกูต้อง ครบถ้วน 
 - ระบุชื่อหน่วยงาน 
 - ประทับตราชือ่ นามสกุลของผู้รับเงิน 
 
 
 

- ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจําวันมิได้เปน็
ผู้มีหน้าที่จัดเกบ็ 
และออกใบเสรจ็รับเงิน 
 
- เจ้าหน้าทีต่รวจสอบการรับ-จ่ายเงินมกีารสอบ
ทานความถกูตอ้งของการ 
รับ-จ่ายเงิน ของเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจํา
ทุกวัน 
 
 
- หากมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินได้มีการ กําชับ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จ 
ให้ลงลายมือชือ่ให้เหมอืนกันทั้งฉบับจริงและ
สําเนา 
 
 
- หากมีการแก้ไขจํานวนเงินในใบเสร็จรับเงิน 
เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 
ได้ลงลายมือชื่อกํากับในใบเสรจ็รับเงินทกุครั้ง 
 

  



 
- รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินถูกตอ้งครบถ้วน 
โดย มีชื่อหน่วยงาน 
วันที่ชําระเงิน จํานวนเงินที่จัดเก็บ(ตัวเลข/
ตัวอักษร) ประทับชื่อนาม สกลุ  
พร้อมลายมือชือ่ของผู้รับเงิน มีชื่อลูกจ้าง เลข
หนังสือเดินทาง  สัญชาติ 
และชื่อนายจ้างครบถ้วน 
 
 
 

 
 
 
 
 


