แบบ รง. 4-4

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กรมการจัดหางาน
วันที่ตรวจ 31 มีนาคม 2564
ชื่อกระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
2. มิได้จัดทำคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online
3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบไม่เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน และไม่เก็บรักษารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการ
เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
4. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงินมิได้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) และสำเนาใบเสร็จกับรายงานสรุปยอดรับชำระเงิน
(Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC ในแต่ละวัน
5. ณ วันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงินมิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับ
รายงานการชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
6. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงิน ผ่านระบบงานของ
ธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง
7. กรณีรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นที่ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม
8. หน่วยงานไม่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการรับเงินและจัดเรียงเอกสารตามลำดับวันที่ที่รับเงินให้เป็นระเบียบไว้เพื่อการตรวจสอบ
9. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกงานในระบบไม่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไม่บันทึกบัญชีตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินให้เป็นปัจจุบัน โดยเป็นข้าราชการอย่างน้อย ๒ คน
๒. จัดทำคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online

-๒๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน และเก็บรักษารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการ
เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
๔. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) และสำเนาใบเสร็จกับรายงานสรุปยอดรับชำระเงิน
(Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC ในแต่ละวัน
๕. ณ วันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับ
รายงานการชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
๖. เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงิน ผ่านระบบงานของธนาคาร
ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง
๗. กรณีรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นที่ผู้รับชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม
๘. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการรับเงิน และจัดเรียงเอกสารตามลำดับวันที่ที่รับเงินให้เป็นระเบียบไว้เพื่อการตรวจสอบ
๙. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกงานในระบบปฏิบัติงานในระบบ GFMIS บันทึกบัญชีตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ลำดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินให้เป็นปัจจุบัน
โดยเป็นข้าราชการอย่างน้อย ๒ คน

2

จัดทำคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online

3

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นบุคคลผู้มีสิทธิ
เข้าใช้งานในระบบเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ
๓ เดือน และเก็บรักษารหัสผ่านเพื่อความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ
KTB Corporate Online

4

ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน
ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (Merchant
Copy) และสำเนาใบเสร็จกับรายงานสรุปยอด
รับชำระเงิน (Settlement Report Slip)
จากเครื่อง EDC ในแต่ละวัน

5

ณ วันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้
เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
กับรายงานการชำระเงินผ่านระบบงานของ
ธนาคาร

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ได้ดำเนินการตามรายละเอียด
กระบวนงานครบถ้วน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ปัญหา/อุปสรรค
ป้องกันความเสี่ยง
และแนวทางการแก้ไข
๑. การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
ของคนต่างด้าว ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง
๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
๔. ระบบการกำกับกระบวนงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ลำดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดำเนินงาน

6

เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตามรายละเอียด
กับรายงานการรับชำระเงิน ผ่านระบบงานของ กระบวนงานครบถ้วน
ธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB
Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้
แผ่นดินหรือฝากคลัง

7

กรณีรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเครดิต)
เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นที่ผู้รับ
ชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

8

หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับ
การรับเงิน และจัดเรียงเอกสารตามลำดับวันที่
ที่รับเงินให้เป็นระเบียบไว้เพื่อการตรวจสอบ

9

เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกงานในระบบปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS บันทึกบัญชีตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ปัญหา/อุปสรรค
ป้องกันความเสี่ยง
และแนวทางการแก้ไข
๑. การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
ของคนต่างด้าว ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง
๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
๔. ระบบการกำกับกระบวนงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๔-5

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กรมการจัดหางาน
วันทีต่ รวจ 31 มีนาคม 2564
ชื่อกระบวนงาน การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการขาดความรู้ ความเข้าใจ ระบบงานการออกใบอนุญาตทำงานและกฎหมายที่กำหนด
๒. เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.) กับใบเสร็จรับเงินจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อพิจารณาอนุญาต
ตามที่กฎหมายกำหนด
๓. ทุกสิ้นวันมิได้ออกรายงานการรับเงินตามแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.) (ลำดับเลขที่เอกสาร ตท. จำนวนคน และจำนวนเงิน)
และรายงานการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน จากระบบ KTB Corporate Online (ลำดับเลขที่ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อสอบทานการรับเงินและการพิจารณา
การอนุญาตทำงาน
๔. ณ วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงาน
การชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
๕. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงิน ผ่านระบบงานของ
ธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยการอบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ
และกฎหมายที่กำหนด ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตทำงาน เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว(ตท.) กับใบเสร็จรับเงินจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อพิจารณาอนุญาตตามที่
กฎหมายกำหนด
๔. ทุกสิ้นวันมีการออกรายงานการรับเงินตามแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.) (ลำดับเลขที่เอกสาร ตท. จำนวนคน และจำนวนเงิน)
และรายงานการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน จากระบบ KTB Corporate Online (ลำดับเลขที่ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อสอบทานการรับเงินและการพิจารณา
การอนุญาตทำงาน

-๒๕. ณ วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ทตี่ รวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงาน
การชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
๖. เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงิน ผ่านระบบงานของธนาคาร
ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง
ลำดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

1 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
และผู้ใช้บริการโดยการอบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ และกฎหมายที่กำหนด ทุกรูปแบบ
อย่างต่อเนื่อง
2 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตทำงาน เพื่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขออนุญาตทำงานของ
คนต่างด้าว(ตท.) กับใบเสร็จรับเงินจากระบบ
KTB Corporate Online เพื่อพิจารณาอนุญาตตาม
ที่กฎหมายกำหนด
4 ทุกสิ้นวันมีการออกรายงานการรับเงินตามแบบคำขอ
อนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.) (ลำดับเลขที่เอกสาร
ตท. จำนวนคน และจำนวนเงิน)และรายงานการรับเงิน
ตามใบเสร็จรับเงิน จากระบบ KTB Corporate Online
(ลำดับเลขที่ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อสอบทานการรับเงินและ
การพิจารณาการอนุญาตทำงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ปัญหา/อุปสรรค
ป้องกันความเสี่ยง
และแนวทางการแก้ไข
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ๑. การนำส่งเงินค่าธรรมเนียม
ได้ดำเนินการตามรายละเอียด
ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
กระบวนงานครบถ้วน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง
๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้
อย่างรวดเร็ว
๔. ระบบการกำกับกระบวนงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน

ลำดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

5 ณ วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ๑. การนำส่งเงินค่าธรรมเนียม
ยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการ
ได้ดำเนินการตามรายละเอียด
ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
รับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการชำระเงินผ่าน กระบวนงานครบถ้วน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระบบงานของธนาคาร
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
6 เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้
การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน
สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับ
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ชำระเงิน ผ่านระบบงานของธนาคาร ผ่านระบบ Internet
๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติ
Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้
มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง
แผ่นดินหรือฝากคลัง
๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้
อย่างรวดเร็ว
๔. ระบบการกำกับกระบวนงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
-

