
ชือ่กระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว

ความเสีย่งของกระบวนงาน
เจา้หน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้

๑.  เจา้หน้าที่การเงิน และเจา้หน้าที่ตรวจสอบการรับจา่ยเงิน มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด
๒.  การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
๓.  มิได้เกบ็รักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
     ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.  ๒๕๒๖
๔.  เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูลในระบบ GFMIS มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด   

วิธีป้องกัน/การจดัการความเสีย่ง

ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากบั ดูแล ให้เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด ดังนี้

       2.  การรับช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างานของคนต่างด้าวในระบบ KTB Corporate Online ให้เจา้หน้าที่
            ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวขอ้ง หากเกดิขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบัติงานให้เร่งด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว
       3.  ให้หน่วยงานเกบ็รักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด
        ไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.  ๒๕๒๖ โดยเกบ็รักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกนัการสูญหาย
       4.  ให้ด าเนินการบันทึกขอ้มูลในระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
       5.  ให้มีการสอบทานกนัระหว่างงานการเงินกบังานด้านการพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าวทุกวัน

ส่วนทึ ่ 4  แบบรายงานผลการตรวจตดิตามการป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าทีก่ระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวดัแพงเพชร กรมการจัดหางาน

วนัทีต่รวจ 31 มีนาคม 2563

           ๕.  ทุกส้ินวันมิได้มีการสอบทานกนัระหว่างผู้มีหน้าที่ด้านรับเงินและผู้มีหน้าที่ด้านการพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าว

       ๑.  เจา้หน้าที่การเงินและเจา้หน้าที่ตรวจสอบการรับและการจา่ยเงินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด



ล ำดับ ผลสัมฤทธิจ์ำกกำร ปญัหำ/อุปสรรค
ที่ ปอ้งกันควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรแก้ไข
๑ กำรรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตท ำงำนของคนต่ำงด้ำว

๑. ตรวจสอบการอนุญาตท างานของคนต่างด้าวจากนายทะเบยีน 1.  เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถ้วนของแบบค าขออนุญาต 1. การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ในแบบค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าว (ตท) ใหถู้กต้องครบถ้วน ท างานของคนต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบค าขอ ท างานของคนต่างด้าว ครบถ้วน ถูกต้อง
ก่อนการรับช าระเงิน ก่อนการรับช าระเงินทกุคร้ัง เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย
๒. ทกุส้ินวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการ 2. ส านักงานจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร มีค าส่ัง ที่ 6/2563 การเบกิเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
ช าระเงิน (Merchant Copy) กับส าเนาใบเสร็จ และรายงานสรุป  ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เร่ือง แต่งต้ังบคุคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง
ยอดรับช าระเงิน (Settlement Report Slip) จากระบบ KTB  KTB Corporate Online ทกุส้ินวันท าการ เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ พ.ศ. 2562
 Corporate Online การรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 2. การตรวจสอบการรับเงินทกุส้ินวัน 
๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลา (Receivable  Information Online) กับรายงานสรุปความเคล่ือนไหว เปน็การปฏบิติัตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ทางบญัชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ ที่ช่วยใหก้ารปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่มีความ
พ.ศ. ๒๕๒๖ KTB Corporate Online ใหถู้กต้องครบถ้วน และในวันท าการถัดไป สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏบิติังาน
๔. เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูลในระบบ GFMIS เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังจากรายงานสรุป 3. ระบบการก ากับกระบวนงานเปน็ไปอย่าง
และแนวปฏบิติัตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด รายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) มีประสิทธิภาพ

ที่เรียกจากระบบ  KTB Corporate Online 4. ลดโอกาสในการทจุริต ประพฤติมิชอบ
3. เจ้าหน้าที่มีการเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียด การรับเงิน ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และ
 (Receivable Information Download) เพื่อเปน็หลักฐาน สามารถตรวจสอบได้
ในการรับเงินไว้ใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
และเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
4. ส านักงานจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร มีค าส่ัง ที่ 4/2563
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เร่ือง แต่งต้ังผู้มีสิทธิถือรหสัผู้ใช้งาน
และรหสัผ่านใช้งานผ่านระบบ GFMIS Web Online เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏบิติัตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด และเปน็ไปตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
5. มีการจัดท าคูมือการปฏบิติังานในการจ่ายเงิน การรับเงินและ
การน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ผลกำรด ำเนินงำนรำยละเอียดในกระบวนงำน



ชือ่กระบวนงาน การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว

ความเสีย่งของกระบวนงาน
เจา้หน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้

๑.     ทุกส้ินวันเจา้หน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส์กบัรายงานการรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
๒.     เจา้หน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส์กบัรายงานการรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร 

          ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง

 วธิปี้องกัน/การจัดการความเสีย่ง
๑.    สร้างการรับรู้เกี่ยวกบัขั้นตอนการปฏิบัติงานแกเ่จา้หน้าที่ เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรูปแบบอยา่งต่อเนือ่ง 
๒.    ควบคุม ก าชับ เจา้หน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด
๓.    ทุกส้ินวัน เจา้หน้าที่ที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส์กบัรายงานการรับช าระเงินผ่านระบบงาน

แบบรายงานผลการตรวจตดิตามการป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าทีก่ระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวดัก าแพงเพชร กรมการจัดหางาน

วนัทีต่รวจ 31 มีนาคม 2563

                  ของธนาคารเพื่อน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป



ล ำดับ ผลสัมฤทธิจ์ำกกำร ปญัหำ/อุปสรรค
ที่ ปอ้งกันควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรแก้ไข
๑ การน าเงินส่งเปน็รายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง

๑. ทกุส้ินวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปดิไว้ 1. ส านักงานจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร มีค าส่ัง 1. เจ้าหน้าที่สามารถปฏบิติังานผ่านระบบ
ส าหรับการรับเงินด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับช าระเงินผ่าน ที่ 6/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เร่ือง แต่งต้ัง อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่

 ระบบงานของธนาคาร บคุคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online กรมบญัชีกลางก าหนด
2. เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปดิไว้ส าหรับการรับเงิน ทกุส้ินวันท าการ เจ้าหน้าที่มีการ 2. ลดความเส่ียงและลดโอกาสในการทจุริต  
ด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร เรียกดูรายงานการรับช าระเงิน ของเจ้าหน้าที่การเงินได้อย่างมีประสิทธิผล  

 ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อน าส่งเปน็รายได้ ระหว่างวัน (Receivable informationonline) และสามารถตรวจสอบได้
แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ  3. ลดระยะเวลาในการปฏบิติังาน เพิ่มความ
๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (Receivable information download) และ สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล
ไว้ในระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 รายงานสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี 4. การน าเงินส่งคลังหรือเงินฝากคลัง

(e-Statement/Account Information) จากบญัชี เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินฝากธนาคารที่เปดิไว้ส าหรับการรับเงิน เพื่อใช้ การเบกิเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง
2. เจ้าหน้าที่การเงินผู้ท ารายการเงินส่งคลังหรือฝากคลัง พ.ศ. 2562
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการท ารายการ 5. ระบบการก ากับกระบวนงานเปน็ไปอย่าง
ซ่ึงระบจุ านวนเงินตามประเภทรายการที่ต้องน าส่งหรือ มีประสิทธิภาพ
น าฝาก ก่อนน าส่งรายการใหก้ับ Company User
Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงินเพื่อน าส่งหรือฝากคลัง
ต่อไป และเรียกรายงานสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี
(e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เปน็ 
หลักฐานการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังและหลักฐาน
ในการตวจสอบต่อไป
3. เจ้าหน้าที่มีการเก็บรักษาหลักฐานในการน าเงินส่งคลัง
หรือฝากคลัง รายงานสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี
(e-Statement/Account Information) ที่เรียกจาก
ระบบKTB Corporate Onlineไว้ใหส้ านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไปและเปน็ไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
4. มีการจัดท าคูมือการปฏบิติังานในการจ่ายเงิน 
การรับเงินและการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online)

รำยละเอียดในกระบวนงำน ผลกำรด ำเนินงำน


