แบบ สตป.ตร. ๓-๔

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน กรมการจัดหางาน
วันที่ตรวจ 9 มีนาคม 2564
ชื่อกระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด และได้นาบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทาการจ่ายเงินแทนผ่านเครื่อง EDC
๒. การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓. มิได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. ๒๕๒๖
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๕. ทุกสิ้นวันมิได้มีการสอบทานกันระหว่างผู้มีหน้าที่ด้านรับเงินและผู้มีหน้าที่ด้านการพิจารณาอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
2. การรับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวในระบบ KTB Corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หากเกิดข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานให้เร่งดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันข้อผิดพลาดรวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับเงินด้วยเครื่อง EDC ดังนี้
2.1 บัตรเดบิตหรือเครดิตของผู้จ่ายเงิน ที่นามาจ่ายชาระเงินผ่านเครื่อง EDC ขอให้เป็นบัตรของผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเท่านั้น
2.2 หากเป็นบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้อง ต้องมีหนังสือมอบหมายหรือมอบอานาจให้เจ้าของบัตรมาทาการจ่ายเงินแทน
2.3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการจัดหางาน ใช้บัตรของตนมาชาระเงินแทนบุคคลอื่น
2.4 การรับชาระเงินด้วยเครื่อง EDC หากผู้จ่ายเงินไม่มีบัตรเดบิตหรือเครดิต ผู้จ่ายเงินสามารถแสกน QR CODE จากเครื่อง EDC เพื่อชาระเงินแทนการใช้บัตรเดบิต
หรือเครดิต ผ่าน Mobile banking Application ซึ่งมีวงเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าจานวนเงินที่ต้องชาระหรือขอ Bill Payment (ใบแจ้งชาระเงิน) เพื่อนาไปชาระ
ที่ธนาคารได้
๓. ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 โดยเก็บรักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย
๔. ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
5. ให้มีการสอบทานกันระหว่างงานการเงินกับงานด้านการพิจารณาอนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกวัน (โดยการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับคาขอทุกประเภท)
๑

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ
มีความถูกต้อง ตรงกันกับการ
อนุญาตทางานของคนต่างด้าวที่
ได้รับการอนุญาตจาก
นายทะเบียน

-

2. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน
ตรวจสอบหลักฐานการชาระเงิน
(Merchant Copy) กับสาเนาใบเสร็จ
และรายงานสรุปยอดรับชาระเงิน
(Settlement Report Slip)
จากระบบ KTB Corporate Online

- สานักงานฯ มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ - ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
รับและจ่ายเงิน ตามคาสั่ง สจจ. ลาพูน ที่ 2/2564 และการดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประสิทธิภาพ
ได้ตรวจสอบยอดการรับเงินจากหลักฐานการชาระเงิน
(Merchant Copy) กับสาเนาใบเสร็จทุกสิ้นวัน เพื่อ
ความถูกต้องตรงกันเป็นประจาทุกวัน และในวันรุ่งขึ้น
จะตรวจสอบควบคู่กับรายงานสรุปยอด
รับชาระเงิน (Settlement Report Slip)
จากระบบ KTB Corporate Online อีกครั้งหนึ่ง

-

3. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526

- สานักงานฯ ได้จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทาง
การเงินไว้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดให้เก็บรักษา โดยปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
อย่างเคร่งครัด

- ระบบการจัดเก็บเอกสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียกใช้ข้อมูล สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทันที

-

ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

1

การรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางานของคน
ต่างด้าว
1. ตรวจสอบการอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
จากนายทะเบียนในแบบคาขออนุญาตทางานของ
คนต่างด้าว (บต.) ให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนการรับชาระเงิน

ผลการดาเนินงาน

- ก่อนการรับชาระเงินทุกครั้ง เจ้าหน้าที่การเงินจะ
ตรวจสอบแบบคาขออนุญาตทางาน
ของคนต่างด้าว (บต.) ทุกกลุ่ม ทุกประเภท
โดยตรวจสอบจากระยะเวลาการขอรับใบอนุญาต
ทางานของคนต่างด้าว
ตามที่นายทะเบียนอนุญาต กับค่าธรรมเนียมฯ
การชาระเงิน เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง

๒

ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด

ผลการดาเนินงาน
- ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลการรับเงินลงในระบบ GFMIS และใน
วันรุ่งขึ้นได้บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน ในระบบ
KTB Corporate Online
โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดอย่างเคร่งครัด

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ปัญหา/อุปสรรค
ป้องกันความเสี่ยง
และแนวทางการแก้ไข
- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และการดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………..........ไม่ม.ี .............................................…………………………………………………………………………………

๓

แบบ สตป.ตร. ๓-๕

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน กรมการจัดหางาน
วันที่ตรวจ 9 มีนาคม 2564
ชื่อกระบวนงาน การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรั บชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
๒. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุม กาชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓. ทุกสิ้นวัน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
เพื่อนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป

๔

ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

1

การนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง
1. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับเงิน
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับผ่านระบบงานของ
ธนาคาร

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

- ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ยอดการรับเงินจากหลักฐานการชาระเงิน
และการดาเนินงานเป็นไปอย่าง
(Merchant Copy) ที่รับชาระเงินด้วยบัตร มีประสิทธิภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ กับสาเนาใบเสร็จ เพื่อความ
ถูกต้องตรงกันเป็นประจาทุกวัน และใน
วันรุ่งขึ้นจะตรวจสอบควบคู่กับรายงานการรับ
ชาระเงินจากระบบ KTB Corporate Online
ของธนาคาร อีกครั้งหนึ่ง

2. เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
กับรายงานการรับชาระเงินผ่านระบบงาน
ของธนาคาร ผ่านระบบ Internet Banking
(KTB Corporate Online) เพื่อนาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป

- ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอนเงินจาก - ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
บัญชีเงินฝากธนาคารสาหรับการรับเงินด้วย และการดาเนินงานเป็นไปอย่าง
บัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชาระเงิน มีประสิทธิภาพ
ผ่านระบบงานของธนาคาร ผ่านระบบ
Internet Banking (KTB Corporate Online)
เพื่อนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง

3. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526

- สานักงานฯ ได้จัดเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานทางการเงินไว้เป็นอย่างดี และ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดให้เก็บรักษา
โดยปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
อย่างเคร่งครัด

- ระบบการจัดเก็บเอกสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียกใช้ข้อมูล สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทันที

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………..............ไม่ม.ี .........................................…………………………………………………………………………………
๕

