แบบ รง. ๓-๓
แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบของเจ้ าหน้ าทีก่ ระทรวงแรงงาน
หน่ วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดสุ รินทร์ กรมการจัดหางาน
วันทีต่ รวจ 19 กรกฎาคม 2562
ชื่ อกระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ ยงของกระบวนงาน
1. คาสัง่ แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็ นปัจจุบนั และเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบ
2. การสรุ ปจานวนเงินหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดจานวนเงินที่รับจริ งกับใบเสร็ จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน ทาให้การรับจ่ายเงินประจาวันไม่ถูกต้อง
๓. มิได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๔. การแก้ไขจานวนเงิน/ตัวอักษร ไม่ถูกต้อง และมิได้ลงลายมือชื่อแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่การเงิน
๕. การบันทึกรายละเอียดในใบเสร็ จรับเงินไม่ครบถ้วน
๖. ออกใบเสร็ จรับเงินผิดพลาด มีการขีดฆ่าจานวนเงิน/ตัวอักษรแต่เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเงินมิได้ลงลายมือชื่อกากับ
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็ นปัจจุบนั โดยกรรมการเป็ นข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ง ระดับสามหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
อย่างน้อยสองคน และแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบถ้วน
๒. จัดทาคาสัง่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวันและปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับ
ตามใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกากับไว้ดว้ ย
๓. มิให้ผตู ้ รวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
๔. ออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๕. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข ต้องแก้ไขจานวนเงิน/ตัวอักษร ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริ งและสานาและให้ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื่อกากับ
๖. บันทึกรายละเอียดในใบเสร็ จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ

ปัญหา/อุปสรรค

4
1

2
3
4
5

6
7
8

ป้องกันความเสี่ยง
มีคาสัง่ แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินที่เป็ นปัจจุบนั
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
๑. การรับและนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
ครบจานวน โดยแต่งตั้งข้าราชการ ซึ่งดารง
ได้ดาเนินการตามรายละเอียดกระบวนงาน ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ตาแหน่งระดับสาม หรื อเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย
ครบถ้วน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นไปตามระเบียบ
สองคนหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินให้
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
ครบถ้วน
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
มิได้แต่งตั้งพนักงานราชการเป็ นกรรมการ เก็บ
พ.ศ. ๒๕๕๑
รักษาเงิน
๒. ลดโอกาสในการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
มีคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นปั จจุบนั และ
ของเจ้าหน้าที่ให้นอ้ ยลง
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. หากมีการทุจริ ตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
มีคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ ว
การรับ-จ่ายเงินประจาวันเป็ นปั จจุบนั
๔. ระบบการกากับกระบวนงานเป็ นไปอย่าง
มีคาสัง่ เจ้าหน้าที่อื่นใดเป็ นผูอ้ อกใบเสร็จรับเงิน และ
มีประสิ ทธิภาพ
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายการออก
ใบเสร็จรับเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
ทุกฉบับ
เมื่อสิ้นเวลารับ-จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่
ผูม้ ีหน้าที่จดั เก็บหรื อรับ-จ่ายเงิน
นาเงินที่รับพร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารอื่นที่จดั เก็บในวันนั้นทั้งหมด
ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน

และแนวทางการแก้ ไข

5
ลาดับ
9

10
11

12
13

รายละเอียดในกระบวนงาน
สรุ ปจานวนเงินหลังสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้าย ณ สิ้นวันตามจานวนเงินรับ
ตามสาเนาใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับ
ในวันนั้น
มีการเก็บรักษาเงินในตูน้ ิรภัยและตั้งอยู่
ในที่ปลอดภัย
ในวันทาการถัดไปหากต้องนาเงินออกจาก
ตูน้ ิรภัย เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับเงินจาก
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้ว ได้ลง
ลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินไปจ่าย
ได้บนั ทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายใน
วันที่รับเงิน
หัวหน้าส่วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่
จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐานและรายการ
ที่บนั ทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
หากเห็นว่าถูกต้องให้ผตู ้ รวจสอบการรับ-จ่าย
เงินประจาวันแสดงยอดรวมรับตามใบเสร็ จ
รับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสาเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อ
กากับไว้

ผลการดาเนินงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ได้ดาเนินการตามรายละเอียดกระบวนงาน
ครบถ้วน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ ไข

6
ลาดับ
14
15

16

17

18

รายละเอียดในกระบวนงาน
มิให้ผตู ้ รวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน
มีหน้าที่จดั เก็บและออกใบเสร็ จรับเงิน
มีการสอบทานความถูกต้องของการรับ-จ่ายเงิน
เป็ นประจาทุกวันโดยเจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน
กาชับเจ้าหน้าที่ผอู ้ อกใบเสร็ จรับเงิน
หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข (จานวนเงิน/
ตัวอักษร) ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริ ง
และสาเนา
กรณี มีการแก้ไขจานวนเงินในใบเสร็ จรับเงิน
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื่อกากับใน
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
บันทึกรายละเอียดในใบเสร็ จรับเงินถูกต้อง
ครบถ้วน
- ระบุชื่อหน่วยงาน
- ประทับตราชื่อ นามสกุลของผูร้ ับเงิน

ผลการดาเนินงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ได้ดาเนินการตามรายละเอียดกระบวนงาน
ครบถ้วน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ ไข

7
แบบ รง. ๓-๔
แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบของเจ้ าหน้ าทีก่ ระทรวงแรงงาน
หน่ วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดสุ รินทร์ กรมการจัดหางาน
วันทีต่ รวจ 19 กรกฎาคม 2562
ชื่ อกระบวนงาน การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ ยงของกระบวนงาน
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
๑. กาชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบคาขอ (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบคาขอให้ครบถ้วน
๒. ส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถา้ ส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทให้นาส่งโดยด่วน
แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทาการถัดไป
๓. เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสาเนาใบเสร็จรับเงินกับจานวนเงินที่ได้รับมาในแต่ละวัน หากมีการส่งรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน ให้ประสาน
กับฝ่ ายการคลัง สานักงานเลขานุการกรมเพื่อดาเนินการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่นาส่งเกินไป
๔. ตรวจสอบยอดเงินรวมรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่รับเงินในวันนั้นแล้วลงลายมือชื่อไว้ในสาเนาใบเสร็ จรับเงินฉบับสุดท้ายให้ครบถ้วนก่อนนาส่งเงิน
๕. มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็ นไปตามระเบียบโดยเคร่ งครัด

8
ลาดับ
1

2
3
4

ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

กาชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
แบบคาขออนุญาตทางานของคนต่างด้าว (ตท) และเอกสาร
ได้ดาเนินการตามรายละเอียด
หลักฐานที่แนบประกอบคาขอให้ครบถ้วน ได้แก่
กระบวนงานครบถ้วน
๑) หัวข้อที่ ๒ ให้ระบุขอ้ มูลของคนต่างด้าว
๒) หัวข้อที่ ๔ การแสดงเอกสารหลักฐานของคนต่างด้าว ที่ตอ้ ง
ยืน่ พร้อมคาขอรับใบอนุญาตทางาน
๓) หนังสื อมอบอานาจให้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อให้
ครบถ้วน พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบอานาจทุก
ครั้ง
๔) ให้จดั เก็บเอกสารแบบคาขออนุญาตทางานของ
คนต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็ นระเบียบ
เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ
๕) ให้กาชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ คาขอ
อนุญาตทางาน (ตท) และเอกสารหลักฐานที่ใช้แนบประกอบคา
ขอให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการพิจารณาอนุญาต
มีหลักฐานใบนาส่งเงินทุกฉบับครบถ้วน
กรณี หลักฐานใบนาส่งเงินสูญหาย ได้ประสานธนาคารเพื่อขอ
หลักฐานประกอบการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
นาส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่ง
หมื่นบาท ให้นาส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทาการ
ถัดไป
รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง
๑. การรับและนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ลดโอกาสในการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้นอ้ ยลง
๓. หากมีการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้
อย่างรวดเร็ ว
๔. ระบบการกากับกระบวนงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์จากการ

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ ไข

ปัญหา/อุปสรรค

9
5

6

7
8

9

10
11
12
13

ลาดับ

ป้องกันความเสี่ยง

และแนวทางการแก้ ไข

ผลสัมฤทธิ์จากการ

ปัญหา/อุปสรรค

กรณี นาส่งเงิน ส่งเกิน ส่งผิด ส่งซ้ า ได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับ
ได้ดาเนินการตามรายละเอียด
จ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐
กระบวนงานครบถ้วน
จานวนเงินที่ส่งธนาคารไม่ทนั ในวันรับเงิน ให้แสดงยอดเงินใน
สมุดบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
จานวนเงินที่นาส่งในวันรุ่ งขึ้น จะต้องตรงกับหลักฐาน
การนาส่งเงิน
กรณี พบว่าการจัดเก็บเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมตามใบเสร็ จรับเงิน
และการนาส่งเงินเกิดผลต่าง ซึ่งได้หาสาเหตุและดาเนินการให้
ถูกต้องแล้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน
ได้ตรวจสอบและสอบทานรายการรับเงิน/นาส่งเงิน
กับเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
จัดทาสมุดบัญชีเงินสดถูกต้องครบถ้วนเป็ นปัจจุบนั
จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกวันที่มี
การรับ-จ่ายเงิน
เรี ยกรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากระบบ GFMIS
ทุกสิ้นวัน เพื่อการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ในฐานะผูก้ ากับดูแล
เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อในช่องหัวหน้า
กองคลังในสมุดรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

10
14
15
16
17
18
19

20

21

22
23
24
25

ลาดับ

ป้องกันความเสี่ยง

และแนวทางการแก้ ไข

ผลสัมฤทธิ์จากการ

ปัญหา/อุปสรรค

จัดทาทะเบียนคุมการรับและนาส่งเป็ นปัจจุบนั
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
จัดทาใบ นส ๐๑ เป็ นปั จจุบนั
ได้ดาเนินการตามรายละเอียด
จัดทาใบ นส ๐๒-๑ เป็ นปัจจุบนั
กระบวนงานครบถ้วน
จัดเก็บใบ Pay in ที่ส่งเงินจากธนาคารเพื่อเป็ น
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับได้นามาลงบัญชีเงินสดครบถ้วน หากมี
การยกเลิกจะต้องมีเอกสารอยูค่ รบชุดและขีดฆ่าเขียนคาว่า
"ยกเลิก" ทุกฉบับ โดยรายงานการยกเลิกพร้อมเหตุผลการยกเลิก
ให้หวั หน้าส่วนราชการทราบ
ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท หากมีการรับเงิน
ประเภทใดเป็ นประจาและจานวนมากได้แยกใบเสร็ จรับเงินเพื่อ
การนั้น
จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
ประกอบด้วยที่เอกสาร จานวนรายการรับ
จานวนรายการจ่ายและจานวนรายการคงเหลือ
จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินเป็ นปัจจุบนั
ยอดคงเหลือตรงกับใบเสร็ จรับเงินที่มีอยูจ่ ริ ง
ได้มีการตรวจนับใบเสร็ จรับเงินคงเหลือกับทะเบียน
คุมใบเสร็ จรับเงินทุกสิ้นเดือน
จัดทาใบเบิกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่เบิกไปใช้
ใบเบิกใบเสร็ จรับเงิน มีลายมือชื่อผูเ้ บิก ผูร้ ับ
และผูอ้ นุมตั ิครบถ้วน
รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

11

11
26

27

28

ลาดับ

ป้องกันความเสี่ยง

และแนวทางการแก้ ไข

ผลสัมฤทธิ์จากการ

ปัญหา/อุปสรรค

ใบเสร็จรับเงินได้ใช้รับเงินภายในปี งบประมาณนั้น
สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
เมื่อขึ้นปี งบประมาณใหม่ ได้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่มใหม่
ได้ดาเนินการตามรายละเอียด
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กบั เล่ม แต่ให้ปรุ เจาะ กระบวนงานครบถ้วน
รู หรื อประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็ นที่สงั เกตมิให้นามาใช้รับเงิน
ได้อีก
กรณี การใช้ใบเสร็ จรับเงินที่พิมพ์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
ปฏิบตั ิตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/
ว ๔๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดให้มีสาเนาอย่างน้อย ๑ สาเนา
และมีรายการ ดังนี้
- ตราครุ ฑ ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายของทางราชการ
- ชื่อส่วนราชการ ซึ่งจัดเก็บหรื อรับชาระเงิน
- ที่ทาการหรื อสานักงานที่ออกใบเสร็ จรับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- ชื่อ นามสกุล ผูช้ าระเงิน
- ข้อความหรื อรายการระบุวา่ เงินที่ได้รับชาระ
เป็ นค่าอะไร
- จานวนเงินที่รับชาระหนี้ท้ งั ตัวเลขและตัวอักษร
- ข้อความระบุวา่ ได้มีการรับเงินไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
- ลายมือชื่อและตาแหน่งผูร้ ับเงิน
การยืมใบเสร็ จรับเงินให้หน่วยงานอื่นไปใช้ได้จดั ทา
หนังสื อยืมคืนไว้ต่อกัน

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

12
29

30
31

32
33

34

35
36

ลาดับ

การนาใบเสร็ จรับเงินไปใช้แล้วมาพบภายหลังว่าใบเสร็ จรับเงิน
เล่มนั้นชารุ ด ได้มีการรายงาน
ให้หวั หน้าส่วนราชการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดเก็บใบเสร็ จรับเงินไว้ที่ปลอดภัย มีกญ
ุ แจปิ ดล็อคได้
ผูค้ วบคุมและจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงิน คือ
เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป/
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วไว้เพื่อการตรวจสอบ
เรี ยงลาดับเลขที่ครบถ้วน เช่น เลขที่ต้งั แต่ ๑-๑๐๐
ได้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เป็ นเวลา ๑๐ ปี
เมื่อผ่านการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินแล้วทาลาย
ใบเสร็จรับเงินที่หมดความจาเป็ นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกสานักงาน
หรื อไม่จดั เก็บเงินอีกต่อไป ได้ส่งคืนส่วนราชการที่จ่าย
ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน
ไม่มีการยกเลิกใบเสร็ จรับเงินเป็ นจานวนมาก
เมื่อสิ้นปี งบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งรับใบเสร็จรับเงิน
ไปดาเนินการจัดเก็บเงิน ได้รายงาน
ให้ผอู ้ านวยการกองคลังหรื อหัวหน้าส่วนราชการ
ในราชการบริ หารส่วนภูมิภาคทราบว่า มีใบเสร็ จรับเงินอยูใ่ น
ความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด โดยรายงานอย่างช้า
ไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปี งบประมาณถัดไป

รายละเอียดในกระบวนงาน

ป้องกันความเสี่ยง

และแนวทางการแก้ ไข

ผลสัมฤทธิ์จากการ

ปัญหา/อุปสรรค

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ได้ดาเนินการตามรายละเอียด
กระบวนงานครบถ้วน

ผลการดาเนินงาน

13
ป้องกันความเสี่ยง
37
38

ใบเสร็จรับเงินไม่มีการสูญหาย
กรณี ใบเสร็ จรับเงินสูญหาย ได้ดาเนินการ ดังนี้ (ถ้ามี)
- ดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันที
นับแต่ทราบว่าใบเสร็ จรับเงินสูญหาย
- ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่
ส่วนราชการในที่พบเห็นและตรวจสอบได้ง่ายเพื่อ
ป้ องกันการนาใบเสร็ จรับเงินนั้นมาเป็ นหลักฐาน
ในการเบิกเงินจากทางราชการต่อไป
- แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง
- ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณี ใบเสร็ จ
รับเงินสูญหายโดยขอใช้แบบรายงานข้อมูลการ
รับเงินค่าธรรมเนียมฯ ในระบบ internet แทน
ใบเสร็จรับเงิน

สานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ได้ดาเนินการตามรายละเอียด
กระบวนงานครบถ้วน

14

และแนวทางการแก้ ไข

