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แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 

หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี กรมการจัดหางาน  
วันที่ตรวจ 1 กันยายน 2563 

 

            ชือ่กระบวนงาน  การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

             ความเสี่ยงของกระบวนงาน 
 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
 ๒. การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 ๓. มิได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพ่ือประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.  ๒๕๒๖ 
 ๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด    
 ๕.   ทุกสิ้นวันมิได้มีการสอบทานกันระหว่างผู้มีหน้าที่ด้านรับเงินและผู้มีหน้าที่ด้านการพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
 
             วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง 
 ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
 2. การรับช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างานของคนต่างด้าวในระบบ KTB Corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียน 
                    ที่เก่ียวข้อง หากเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้เร่งด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
 3. ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพ่ือประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
                    ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  ๒๕๒๖ โดยเก็บรักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
          4. ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 5. ให้มกีารสอบทานกันระหว่างงานการเงินกับงานด้านการพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าวทุกวัน 
 
 

แบบ รง. ๔-๔ 



ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1 
 
 

การรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน
ของคนต่างด้าว 
๑. ตรวจสอบการอนุญาตท างานของ 
คนต่างด้าวจากนายทะเบียนในแบบค าขอ
อนุญาตท างานของคนต่างด้าว (ตท.) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนการรับช าระเงิน 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามหน้าที่ 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด โดยก่อนการรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่การเงินจะ 
ตรวจสอบการอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
จากแบบค าขออนุญาตท างานของ 
คนต่างด้าว (ตท.) ที่ได้รับการพิจารณา 
จากนายทะเบียนแล้วเท่านั้น และตรวจสอบ
ระยะเวลาการออกใบอนุญาตท างานก่อน 
ทุกครั้ง เพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง 
ตามอัตราที่ก าหนด 

- ลดความผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม 
- เจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถ 
ท าการทุจริตได้ 
- เป็นการตรวจทานการพิจารณา
อนุญาตท างานของคนต่างด้าว  
ระหว่างฝ่ายควบคุมการท างาน 
ของคนต่างด้าว กับเจ้าหน้าที่การเงิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- 

 2. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน 
ตรวจสอบหลักฐานการช าระเงิน (Merchant 
Copy) กับส าเนาใบเสร็จ และรายงานสรุปยอด
รับช าระเงิน (Settlement Report Slip)  
จากระบบ KTB Corporate Online 

ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน  
จะตรวจสอบหลักฐานการช าระเงิน 
(Merchant Copy) ควบคู่กับส าเนา
ใบเสร็จรับเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินออกให้ 
และรายงานสรุปยอดการช าระเงิน  
(Settlement Report Slip) จากระบบ  
KTB Corporate Online ให้ตรงกัน และ
สรุปยอดเงินไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็น
หลักฐาน นอกจากนั้นยังมีรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันทุกวัน และตรวจสอบ
จ านวนการพิจาณาออกใบอนุญาตท างาน
จากฝ่ายควบคุมการท างานของคนต่างด้าว
เพ่ือสอบทานกัน 

เป็นการป้องกันการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมผิดพลาด และ 
ตรวจทานกันเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่การเงิน 

 



ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

 3. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 
ทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงิน
ไว้ตามระเบียบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
หรือจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บไว้ในที่ท่ี
ปลอดภัยจากการสูญหาย หรือถูกน้ า หรือ
แมลงกัดกินและได้ขออนุมัติท าลายเอกสาร
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 

สามารถรับการตรวจสอบ แสดงการ 
เก็บเงินค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างโปร่งใส 

- 

 ๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

สามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการเก็บเงินและน าส่ง 
ไดอ้ย่างถูกต้องของเจ้าหน้าที่ 

 

 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ………-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี กรมการจัดหางาน  

วันที่ตรวจ 1 กันยายน 2563 
 

 ชื่อกระบวนงาน การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
 ความเสี่ยงของกระบวนงาน 
 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับช าระเงินผ่าน 
                    ระบบงานของธนาคาร 
 ๒. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร 
                    ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง 

             วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง 
 ๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ควบคุม ก าชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 ๓. ทุกสิ้นวัน เจ้าหน้าที่ท่ีตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับช าระเงิน 
                    ผ่านระบบงานของธนาคารเพื่อน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รง.๔-๕ 



ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1. การน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
หรือเงินฝากคลัง 
๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงิน 
ในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับ 
การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงาน
การรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร 

ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ ส าหรับการรับเงิน
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับ
ช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร  
อย่างเคร่งครัด 

- สามารถตรวจทานการรับเงิน
ค่าธรรมเนียมกับการออกใบเสร็จ 
รับเงินให้ตรงกันหรือไม่ 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีโอกาสได้รับเงินสด 
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการทุจริตได้ 

- 
 

 2. เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับช าระเงิน 
ผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ 
Internet Banking (KTB Corporate Online) 
เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง
ต่อไป 

เจ้าหน้าที่ได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทีไ่ด้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับช าระเงิน 
ผ่านระบบงานของธนาคาร ผ่านระบบ 
Internet Banking (KTB Corporate 
Online) เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
หรือเงินฝากคลังต่อไป ทุกวัน 

 - 
 

 ๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทาง
การเงินไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานการเงินไว้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

- สามารถตรวจสอบการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
- สอบทานความถูกต้องของการ 
ออกใบเสร็จรับเงินได้ 

- 
 

 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ…………-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
 
 

 


