แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
หน่วยงานที่ประเมิน
..........สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ........................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน ก.พ.ร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ส ามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ที่สามารถกระทำการทุจริตได้ รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
และแนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงินของกรมบัญชีกลาง

สถานะการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง







ผลการดำเนินงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและแนวการ
ตรวจสอบการจ่ า ยเงิ น การรั บ เงิ น และการนำเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและรัดกุม ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงาน
และแนวการตรวจสอบฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ๑. แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงิน
การรั บ เงิ น และการนำเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นราชการผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
(KTB Corporate Online) และ ๒. แนวการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน
และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ยังไม่ได้ดำเนินการ
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..........ดำเนินการแล้ว.........................................

แนวทางการปฏิบตั ิงานและแนวการตรวจสอบ
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงาน ก.พ.ร.

คำนำ
กระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและ
การนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Online) โดยให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งกาหนดแนวการตรวจสอบภายในสาหรับการจ่ายเงิน การรับเงิน
และการนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถ
ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
กาหนดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติ งานและแนวการตรวจสอบการจ่ายเงิน
การรับเงินและการนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการกากับดูแล สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป

สำรบัญ
แนวทำงกำรปฏิบัติและแนวกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรนำเงินส่งคลัง
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

๑
๑

แน วท ำง กำ รป ฏิ บั ติ ใ น กำ รจ่ ำย เงิ น กำ รรั บ เงิ น แ ละ กำ รน ำเ งิ น ส่ งค ลั ง ขอ งส่ วน รำ ชก ำ ร
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
การสมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
๒
การกาหนดผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
๒
การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online
๔
การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online
๔
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
๕
การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
๕
ช่องทางการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ
๖
วิธีปฏิบัติในการรับชาระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์และ QR Code
๖
ผ่านเครื่อง EDC
การนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
๗
แนวกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรนำเงินส่งคลังผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
แนวการตรวจสอบภายในสาหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการรับและนาส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
การควบคุมภายในด้านการรับเงินของส่วนราชการ
แนวการตรวจสอบภายในสาหรับการรับเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
แนวทางการวางระบบการควบคุมภายใน
การวางระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
ตัวอย่างแผนภาพแสดงวิธีการรับชาระเงินด้วยเงินสด
ตัวอย่างแผนภาพแสดงวิธีการรับชาระเงินด้วยเช็ค
ตัวอย่างแผนภาพแสดงวิธีการรับชาระเงินด้วยเครื่องรับชาระเงิน ณ จุดขาย
ตัวอย่างแผนภาพแสดงวิธีการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารอ้างอิง

๘
๙
๑๑
๑2
๑๕
17
18
19
20
22
23

๑

แนวทำงกำรปฏิบัติและแนวกำรตรวจสอบ
กำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรนำเงินส่งคลังผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงิน
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National e-Payment Online) เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เพื่ อ ช่ ว ย
ยกระดับ โครงสร้ างพื้น ฐานทางการเงิน อ านวยความสะดวกในการท าธุร กรรมทางการเงิน และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ช่ว ยลดต้ น ทุน ของประเทศ เพิ่ม อัต ราการเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ลดปั ญหาเศรษฐกิ จ
นอกระบบ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีโครงการ
e-Payment ภาครัฐเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงิน
ของภาครั ฐ ผ่ านช่องทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ด้ว ยการโอนเงินและการใช้บัตรอิเล็ กทรอนิกส์ แทนการใช้เงินสด
และเช็ค การให้บริการรับชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ ดาเนินการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดัน การรับจ่ายเงินระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิ น การรับเงินและการนาเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป และได้กาหนดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e–Payment
โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องกาหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญไว้ ในแผนการตรวจสอบประจาปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทาแนวการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน
และการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อเป็นเครื่องมือ
และแนวทางในการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ลดความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม
และรัดกุม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลัง
ของส่ ว นราชการผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและ
การน าเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นราชการผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KTB Corporate Online) ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เพื่อให้ทราบประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจ่ายเงิน การรับเงิน
และการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สามารถกาหนด
ระบบการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม

๒

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรนำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
กำรสมัครใช้บริกำรระบบ KTB Corporate Online
๑. กรอกใบสมัครขอเปิดใช้บริการ GFMIS Package ผ่านระบบ KTB Corporate Online
ด้า นการจ่ า ยเงิ น (Bulk Payment) ด้ า นการรั บ เงิ น (Bill Payment) และการน าเงิ น ส่ ง คลั ง (GFMIS)
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) พร้อมทั้งให้ผู้มีอานาจสูงสุดของส่วนราชการลงนามในเอกสาร
๒. กรอกรายละเอียดผู้ขอใช้บริการ ผู้ดูแลระบบ บัญชีของผู้ข อใช้บริการ และข้อมูลบัญชีนาเงิน
ส่งคลัง (GFMIS) ลงในโปรแกรม excel บันทึกข้อมูลลงอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล
๓. ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เช่น หนังสื อแจ้งความประสงค์ขอใช้
บริการ คาสั่งมอบหมายทางราชการ สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจสูงสุดในการลงนาม โดยเอกสาร
ประกอบการสมัคร ต้องลงนามรับรองเอกสารสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๔. น าใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และข้อมู ล ไลล์ excel ในสื่ อบั นทึกข้อ มูล นาส่ ง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ส่วนราชการเปิดบัญชีรับเงินงบประมาณไว้
๕. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร เอกสารประกอบ
การสมัคร และข้อมูลไลล์ excel ในอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่วนราชการนาส่ง และธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ดาเนินการเปิดระบบให้บริการตามขั้นตอนต่อไป
๖. ส่วนราชการจะได้รับข้อมูลยืนยันการเปิดให้บริการ ดังนี้
๖.๑ ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online จะทราบรหัสประจาหน่วยงาน (Company ID)
ซึ่งจะต้องนามาใช้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online ควบคู่กับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน
(Password)
๖.๒ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะส่ งรหั ส ผู้ ใช้งานและรหั ส ผ่ านของ Company
Admin Maker (Admin 1) และ Company Admin Authorizer (Admin 2) ไปยัง e-mail ตามที่ส่วนราชการ
ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
๗. กรณีข้อมูลในเอกสารใบสมัครไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนการเปิดระบบให้บริการได้
ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะประสานกับส่วนราชการเพื่อดาเนินการปรับหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป
หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GFMIS Package และ Bill Payment ผ่านระบบ KTB
Corporate Online ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เรียกเก็บ ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง
กำรกำหนดผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำนในระบบ KTB Corporate Online
๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีคาสั่ง เป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User)
โดยสามารถพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ ได้ต ามความจาเป็นและ
เหมาะสม โดยแบ่งเป็น
๑.๑ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย
๑.๑.๑ Company Administrator Maker จานวน ๑ คน และผู้ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน ๑ คน โดยมีอานาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียด
ผู้เข้าใช้งานในระบบ กาหนดสิทธิและหน้าที่ในการทารายการของผู้ใช้งานในระบบ

๓
๑.๑.๒ Company Administrator Authorizer จานวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน ๑ คน โดยมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม หรื อ ลดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นการท ารายการของผู้ ใ ช้ ง านในระบบ ตามที่ Company
Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ
๑.๒ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย
๑.๒.๑ Company User Maker ทาหน้าที่ในด้านการจ่ายเงิน จานวน ๑ คน ด้านการรับเงิน
และการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จานวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน ๑ คน
- ด้านการจ่ายเงิน เป็นผู้ทารายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการดังกล่าว ก่อนนาส่งรายการให้กับ Company User Maker เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับ
แจ้งการอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินและรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement
หรือ Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
- ด้านการรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรั บชาระเงินระหว่างวัน รายงานสรุป
รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement หรือ
Account Information) เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ
- ด้านการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง เป็นผู้ทารายการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
พร้ อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการทารายการดังกล่ าว ก่อนนาส่ งรายการให้ กับ Company User
Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงินในการนาส่งคลังหรือฝากคลังต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์
หน้าจอการทารายการสาเร็จ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement หรือ Account
Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
๑.๒.๒ Company User Authorizer ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมั ติ
รายการโอนเงิน และรายการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่ Company User Maker ส่งให้ ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติ
ให้ Company User Maker ทราบ
๒. เมื่อได้รับคาสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้ใช้งานในระบบกรอกข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User
Maker และ Company User Authorizer ส่งให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการกาหนดสิทธิผู้เข้าใช้งานในระบบ
๓. เพื่อความปลอดภัย ให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้งาน
ครั้งแรก
๔. เมื่อผู้ดูแลระบบกาหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในระบบแล้ว ให้แจ้งรหัสประจาหน่วยงานและ
รหัสผ่าน ให้บุคคลดังกล่าวทราบ
๕. ให้ ผู้ ใช้งานในระบบเปลี่ ยนรหัส ผ่ านทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ในระบบ KTB Corporate Online
๖. กรณีมีก ารโยกย้ า ยหรื อเปลี่ ยนแปลงผู้ ดารงต าแหน่ง ผู้ ดูแ ลระบบหรือ ผู้ ใ ช้ง านในระบบ
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวขึ้นใหม่
กรณี เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบ เมื่ อ มี ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ ส่ ว นราชการมี ห นั ง สื อ แจ้ ง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อขอให้กาหนดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยให้แนบรหัสเข้ าใช้งานระบบ
ประจาหน่วยงานไปด้วย

๔
กรณีเป็นผู้ใช้งานในระบบ เมื่อมีคาสั่งดังกล่ าวแล้ ว ให้ ผู้ดูแลระบบกาหนดสิทธิเข้าใช้งาน
ในระบบให้ใหม่
กำรเข้ำใช้งำนระบบ KTB Corporate Online
๑. การเข้ า ใช้ ง านของผู้ ดู แ ลระบบ (Company Administrator) ให้ เ ข้ า ใช้ ง านผ่ า น
https://www.newcb.ktb.co.th/
๑.๑ กรอกรหัสประจาหน่วยงานที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
๑.๒ กรอกรหัสผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งาน (Admin1 หรือ Admin2)
๑.๓ กรอกรหัสผ่านที่ได้รับผ่านทาง e-mail เมื่อเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่
อีกครั้ง และรหัสผ่านที่ตั้งใหม่จะเป็นรหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งานครั้งต่อไป
๒. การเข้ าใช้ งานของผู้ ใ ช้งานในระบบ (Company User Maker และ Company User
Authorizer) ให้เข้าใช้งานผ่าน URL https://www.bizgrowing.ktb.co.th
๒.๑ กรอกรหัสประจาหน่วยงานที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
๒.๒ กรอกรหัสผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งาน (ตามที่ Admin1 และ Admin2 กาหนด)
๒.๓ กรอกรหั ส ผ่ า นของผู้ ใช้ ง านที่ต้ อ งการเข้า ใช้ง าน (ตามที่ Admin1 และ Admin2
กาหนด) เมื่อเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะให้ ตั้งรหัส ผ่านใหม่อีกครั้ง และรหัสผ่านที่ตั้งใหม่จะเป็นรหัสผ่าน
สาหรับเข้าใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป
กำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
๑. เป็นการจ่ายเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบีย บการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และการน าเงิ น ส่ ง คลั ง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส่ ว นราชการต้ อ งขอเปิ ด ใช้ บ ริ ก ารด้ า นการโอนเงิ น
(Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก
๓. รายการที่กระทรวงการคลังกาหนดให้โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชี
ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่
๓.๑ เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่ กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๙ (๒) เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร
เป็นต้น
๓.๒ เงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน
๓.๓ เงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของหรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ (๒)
๔. บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
๔.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ใช้สาหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิ รับเงิน
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต

๕
๔.๒ บุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ
รับเงินแจ้งความประสงค์ไว้
วิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
๑. ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อม
แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๒. นารายละเอียดในแบบแจ้งดังกล่าวมาจัดทาทะเบีย นคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการโอนเงิน
๓. เมื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น แจ้ ง ขอรั บ เงิ น ให้ ข อเบิ ก เงิ น จากคลั ง เข้ า บั ญ ชี เ งิ น งบประมาณของ
ส่วนราชการ และดาเนินการโอนเงินเต็มจานวนตามสิทธิ เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online เมื่อโอนเงินสาเร็จ ระบบจะแจ้งผลการโอนเงินผ่าน sms หรือ e-mail ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งไว้
หมำยเหตุ กรณีขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืมเงิ น เมื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ไม่ต้องลงชื่อรับเงินในแบบคาขอเบิกเงิน
๔. พิ ม พ์ ร ายงานสรุ ป ผลการโอนเงิ น (Detail Report และ Summary Report หรื อ
Transaction History) จากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
๕. ทุกสิ้นวันทาการ ให้ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จากรายงาน
สรุปผลการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement หรือ Account Information)
และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน ให้ถูกต้อง ตรงกัน
๖. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงิน เช่น โอนเงินเข้าบั ญชีผิดราย โอนเงินเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รั บ เป็ น ต้น ให้ ดาเนิ น การเรี ย กเงิน คืน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและนาเงินส่ งคลั ง ถ้า นาส่ งก่อนสิ้ นปี
งบประมาณให้นาส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ถ้านาส่งหลังสิ้นปีงบประมาณให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประเภท
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาล ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
กำรรับเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
๑. ให้ส่ วนราชการเปิดบั ญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อรับเงินผ่านช่องทาง
การให้บริการต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อบัญชี “...ส่วนราชการ...เพื่อการรับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์” และ ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ...เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการ
ชาระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. เมื่อผู้ชาระเงินดาเนิน การชาระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) จะได้เอกสารหลังจากการทาธุรกรรมเป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการ
ผู้รับ เงิน ไม่ต้องออกใบเสร็จรั บเงิน เว้น แต่ ผู้ช าระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน ให้ แจ้งความประสงค์เพื่อให้
ส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป
๓. ทุกสิ้นวันทาการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการ จากรายงานการรับเงิน
ระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (Receivable
Information Online) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๔. ในวั น ท าการถั ด ไป ให้ ส่ ว นราชการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งอี ก ครั้ ง จากรายงานสรุ ป
รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB
Corporate Online

๖
๕. ให้ ส่ ว นราชการเก็บ รั กษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่ ว นราชการ เพื่อเป็ น
หลักฐานในการรับเงินและสาเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
ช่องทำงกำรรับเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนรำชกำร
๑. รับชาระเงินผ่านระบบ (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB
Corporate Online ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ส่วนราชการต้องกาหนดแบบลอร์ม “ใบแจ้ง
การชาระเงิน ” โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการผู้รับชาระเงิน วันที่รับชาระ ชื่อผู้ชาระเงิน
รายการหรื อ ประเภทของรายได้ ที่ รั บ ช าระ และจ านวนเงิ น ที่ รั บ ช าระ ทั้ ง นี้ การระบุ รู ป แบบของรหั ส
(Company Code หรือ Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ในใบแจ้งการชาระเงิน
จะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้
ผู้ชาระเงิน สามารถชาระผ่านช่องทางการให้ บริการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ตามช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้
- ผ่านเคาน์ เตอร์ ธ นาคาร หรือ Teller Payment โดยผู้ ชาระเงินนาใบแจ้งการช าระเงิน
ไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และเมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้ รับใบแจ้งการชาระเงินพร้อมสาเนา
ใบ Pay-in Slip จากธนาคาร
- ผ่านระบบ ATM Payment โดยผู้ชาระเงินนาใบแจ้งการชาระเงินไปชาระเงินที่ตู้ ATM
และเมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Slip การโอนเงินจากตู้ ATM ให้เก็บไว้รวมกับใบแจ้งการชาระเงิน
- ผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking โดยผู้ชาระเงินนาข้อมูลในใบแจ้ง
การชาระเงิน เป็นข้อมูลอ้างอิงในการชาระเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking และเมื่อชาระเงิน
เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Slip อิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดเก็บเป็นหลักฐานรวมกับใบแจ้งการชาระเงิน
๒. รับชาระเงินผ่านอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
ผู้ชาระเงินสามารถชาระเงินผ่านเครื่อง EDC ด้วย
- บัตรเดบิต (กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น)
- บัตรเครดิต (ผู้ชาระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น)
เมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ชาระเงินจะได้รับหลักฐานการชาระเงิน (Payment Slip) จากเครื่อง EDC
๓. รับชาระเงินด้วยระบบ QR Code ผ่านเครื่อง EDC
ผู้ชาระเงินสามารถชาระเงินโดยใช้ Smartphone สแกน QR Code ของส่วนราชการที่ปรากฏ
ในเครื่อง EDC เมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ชาระเงินจะได้รับหลักฐานการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Slip)
บันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชาระเงิน
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นกำรรั บ ช ำระเงิ น ของส่ ว นรำชกำรด้ ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รเครดิ ต )
และ QR Code ผ่ำนเครื่อง EDC
๑. เมื่ อ ผู้ ช าระเงิ น แจ้ ง ความประสงค์ จ ะช าระเงิ น ด้ ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (บั ต รเดบิ ต หรื อ
บัตรเครดิต) หรือชาระเงินด้วยระบบ QR Code ให้ส่วนราชการรับชาระเงินดังกล่าวผ่านเครื่อง EDC
๒. เมื่อผู้ ช าระเงิ น ทารายการช าระเงินด้ ว ยบั ตรอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (บัต รเดบิตหรื อบัต รเครดิต )
หรือชาระเงินด้วยระบบ QR Code ผ่านเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทาการหักบัญชีของผู้ชาระเงินและ
พิมพ์หลักฐานการชาระเงิน (Payment Slip) ที่แสดงรายละเอียดและยืนยันการชาระเงิน จานวน ๒ ฉบับ คือ
๒.๑ หลักฐานการชาระเงินที่ส่วนราชการให้ผู้ชาระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy)
๒.๒ หลั ก ฐานการช าระเงิ น ที่ ผู้ ช าระเงิ น เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานโดยไม่ ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ

๗
(Customer Copy) ๑ ฉบับ
๓. ทุ ก สิ้ น วั น ให้ ส่ ว นราชการสรุ ป ยอดรายการรั บ ช าระเงิ น ผ่ า นเครื่ อ ง EDC ในแต่ ล ะวั น
(Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชาระเงินระหว่างวัน สั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement
Report Slip) จากเครื่อง EDC เพื่อนามาตรวจสอบกับหลักฐานการชาระเงิน (Merchant Copy) และสาเนา
ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ให้ถูกต้อง ตรงกัน
๔. เมื่ อ ส่ ว นราชการท าการสรุ ป ยอดรายการรั บ เงิ น ที่ รั บ ช าระในแต่ ล ะวั น (Settlement)
แล้ ว ธนาคารจะทาการโอนยอดเงิน เต็ม จ านวน ตามใบสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement Report Slip)
ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ ภายในวันทาการเดียวกัน
๕. วัน ทาการถัดไปก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. ให้ ส่ว นราชการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online กับรายงานการรับชาระเงิน ให้ถูกต้อง ตรงกัน เพื่อนาส่งคลัง
หรือฝากคลังต่อไป
กำรนำเงินส่งคลังผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
๑. ให้ส่วนราชการขอเปิดใช้บริการนาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online สาหรับ
บัญชีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเพื่อการนาเงินส่งคลังหรือฝาก
คลัง บัญชีเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และบัญชีเงินฝากอื่น ๆ ที่ส่วนราชการใช้ในการรับเงินตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนดหรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
๒. การนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ในระยะแรกให้ใช้สาหรับ
การนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน การนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน การนาเงินนอกงบประมาณฝากคลังและการนาเงิน
นอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน
๓. ให้ส่วนราชการทารายการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online
โดยเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งระบุประเภท และจานวนเงินที่จะนาส่งคลังหรือฝากคลัง เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
๔. เมื่อทารายการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังเสร็จสิ้น ให้พิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จจากระบบ
KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
๕. ทุกสิ้นวันทาการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB
Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทารายการสาเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(e-Statement หรือ Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถกู ต้อง ตรงกัน
๖. ให้เก็บรักษาหลักฐานในการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่เรียกจากระบบ KTB Corporate
Online ไว้ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๘

แนวกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรนำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญชี ก ลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๔ ลงวั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๕๙ เรื่ อ ง
แนวการตรวจสอบภายในส าหรั บ การจ่ า ยเงิ น ของส่ ว นราชการผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในสาหรับ
การรับเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวการตรวจสอบภายใน
ส าหรั บ การจ่ ายเงิน ผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ กรณีถ อนคืนเงิน รายได้แผ่ นดินประเภทค่าปรับ ได้กาหนด
แนวการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
โดยสรุปได้ดังนี้
ควำมเสี่ ย งที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกระบวนกำรจ่ ำ ยเงิ น ของส่ ว นรำชกำรผ่ ำ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KTB
Corporate Online)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. การเปิดใช้บริการ

ควำมเสี่ยง
1. ไม่กาหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน
ระบบอย่างเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์/
ข้อกาหนด
2. ไม่ผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบอย่างถูกต้อง
จากผู้มีอานาจ

2. การจ่ายเงิน

1. จ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการ
ที่กาหนด
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
3. โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้
4. โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือโดยผู้ไม่มีสิทธิ
เข้าใช้งาน
5. ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูล การรับเงิน
โอนผ่านระบบ
6. ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบ
เป็นหลักฐานการจ่าย หรือไม่ปรากฏรายการ
โอนเงินในรายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ

ปัจจัยเสี่ยง
1. ไม่ทราบเกี่ยวกับหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ให้ถือปฏิบัติ
2. ไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ดี
ในการกาหนด /มอบหมายผู้ มีสิ ทธิเข้าใช้งาน
ที่เหมาะสม
3. ฝ่ า ฝื น /ละเลยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ฯ
ที่กาหนด
1. ไม่ทราบเกี่ยวกับหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ให้ถือปฏิบัติ
2. ไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดี ใน
การก าหนด/เก็ บ รั ก ษา/เปลี่ ย นแปลงรหั ส
ผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน
3. ฝ่ าฝื น/ละเลยการปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ์ ฯ
ที่กาหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี
4. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชานาญ
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ
5. ผู้ปฏิบัติงานขาดการสอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
6. ขาดการสอบทานและอนุม ัต ิร ายการ
ก่อนการจ่ายเงินโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุม
ที่ได้รับมอบหมาย
7. ขาดการปรับปรุงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน
ให้เป็นปัจจุบัน

๙
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ควำมเสี่ยง
3. การตรวจสอบ ณ สิ้น 1. ไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวัน ทา
วัน
การ ตามที่หลักเกณฑ์ฯ กาหนด
2. มี ก ารตรวจสอบโดยผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ
สถานะที่ ไม่ เ หมาะสม หรื อขาดความเป็ น
อิสระ (เช่น ตรวจสอบผู้ทาหน้าที่โอนเงิน)
3. มีการตรวจสอบโดยวิธีปฏิบัติที่ไม่ ถูกต้อง
เหมาะสม หรื อ ก าหนดวิ ธี ก ารตรวจสอบ
ทีไ่ ม่ถูกต้อง ชัดเจน
4.
การแก้ ไ ขข้ อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ฯ ที่ ก าหนด
ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ก า ร หรือปฏิบัติคลาดเคลื่อน
จ่ายเงิน

ปัจจัยเสี่ยง
1. ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนด
2. มีค วามเข้า ใจคลาดเคลื ่อ นหรือ ขาด
ความชานาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ
3. ขาดการสอบทานหรือติดตามกากับดูแล
โดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมที่ได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ าฝื น/ละเลยการปฏิ บัติ ตามหลั กเกณฑ์ ฯ
ที่กาหนด
2. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชานาญ
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ
3. ขาดการสอบทานหรือติดตาม กากับดูแล
โดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมที่ได้รับมอบหมาย

แนวกำรตรวจสอบภำยในสำหรับกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ ายเงินผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม เพียงพอ รัดกุม และมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
๓. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ขอบเขตกำรตรวจสอบ
๑. รายการจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน และรายการอื่น ๆ
ที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. การปฏิบัติงานในกระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบ
๑. หลักฐานการขอเปิดใช้บริการ เช่น หนังสือขอเปิดใช้บริการ หลักฐานการเสนอหรือขออนุมัติ
ผู้มีอานาจเกี่ยวกับการขอเปิดใช้บริการ เป็นต้น
๒. คาสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
๓. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
๔. ทะเบียนคุมการโอนเงิน
๕. ใบสาคัญ เช่น แบบคาขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน สัญญาการยืมเงิน ใบสาคัญที่จ่าย

๑๐
ผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นต้น
๖. รายงานสรุ ปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report หรือ Transaction
History) จากระบบ KTB Corporate Online
๗. รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement หรือ Account Information) ที่เรียก
จากระบบ KTB Corporate Online
วิธีกำรตรวจสอบ
๑. มีการขอเปิดใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างถูกต้อง เหมาะสม
หรื อ ไม่ โดยตรวจสอบจากหลั ก ฐานการขอเปิ ด ใช้ บ ริ ก าร GFMIS Package ผ่ า นระบบ KTB Corporate
Online เช่น หนังสือขอเปิดใช้บริการ ใบสมัครขอใช้บริการ หลักฐานการเสนอหรือขออนุมัติผู้มีอานาจเกี่ยวกับ
การขอเปิดใช้บริการ เป็นต้น
๒. มีการควบคุมการใช้ระบบอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น การกาหนดตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ
การทบทวนสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล หรื อเข้าใช้งานในระบบ การกาหนดสิ ทธิส อดคล้ องกับการอนุญาตหรือ
การมอบอานาจ เป็นต้น
๓. มีการโอนเงินเป็นไปตามประเภทหรือรายการที่กาหนด และมีการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเอกสาร ดังนี้
๓.๑ ทะเบียนคุมการโอนเงิน
๓.๒ ใบสาคัญ เช่น แบบคาขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน สัญญาการยืมเงิน ใบสาคัญ
ที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นต้น
๓.๓ รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report หรือ Transaction
History) จากระบบ KTB Corporate Online
๓.๔ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ กรณีพบรายการหรือเหตุการณ์ที่ผู้ ปฏิบัติงานได้ดาเนินการจ่ายเงิน โดยโอนเงิน
คลาดเคลื่อน ให้ประเมินจากความถี่หรือความบ่อยครั้งที่เกิดขึ้น การเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากผู้ปฏิบัติงานรายเดิม
ลักษณะความผิดพลาด จานวนเงินที่คลาดเคลื่อน หากมีสาระสาคัญหรือมีสาเหตุที่ผิดปกติ ให้หาสาเหตุหรือ
ขยายขอบเขตการตรวจสอบตามความเหมาะสม
๔. มีการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจสอบการจ่ายเงิน ดังนี้
๔.๑ หน่วยรับตรวจได้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate
Online จากรายงานสรุ ป ผลการโอนเงิ น กั บ รายการสรุป ความเคลื่ อนไหวทางบั ญ ชี (e-Statement หรื อ
Account Information) ในทุกสิ้นวันทาการหรือไม่
๔.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน ต้องไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ผู้โอนเงิน
๔.๓ หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงาน ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจ่ายเงิน
(ถ้ า มี ) ได้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลหรื อสอบทานการปฏิ บั ติ งาน ของบุ ค ลากรผู้ จั ด ท าเอกสารหลั ก ฐานการจ่ า ย
ผู้ทาหน้าที่ โอนเงิน และผู้ตรวจสอบรายงานสรุปต่าง ๆ หรือไม่
๕. กรณีเกิดความคลาดเคลื่ อน ในการโอนเงินเข้า บัญชีเงิ นฝากธนาคารของผู้ มีสิ ทธิ รับเงิ น
ให้ ต รวจสอบว่ า การโอนเงิ น คลาดเคลื่ อ นทุ ก รายการดั ง กล่ า ว ได้ ด าเนิ น การเรี ย กคื นเงิ น และน าส่ ง คลั ง
โดยถูกต้องครบถ้ วน มีการนาส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนหรือนาส่งเงิ นเป็นรายได้แผ่นดิน แล้วแต่กรณี ตามที่

๑๑
หลักเกณฑ์กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ หากความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ให้หาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน
หรือปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ควำมเสี่ ย งที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกระบวนกำรรั บ เงิ น และกำรน ำเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นรำชกำรผ่ ำ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
1. การเปิดใช้บริการ
1. ไม่เปิดบริการรับชาระ และนาส่งเงิน 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบเกี่ยวกับ
(Bill Payment และ GFMIS) ผ่านระบบ การด าเนิน การเปิด ใช้ บ ริ การที่ ใ ห้ ถื อ
KTB Corporate Online
ปฏิบัติ
2. ไม่มีการแต่งตั้ง มอบหมายและกาหนด 2. บุคลากรไม่เพียงพอ หรือคุณสมบัติ
สิทธิผู้ใช้งานในระบบอย่างเหมาะสม ของบุคลากรที่จะแต่งตั้งเป็นผู้ ใช้งาน
3. การรักษาความปลอดภัยไม่เป็นไป ในระบบส าหรับการขอเปิดใช้บริการ
ตามที่ ห ลั ก เกณฑ์ ฯ หรื อ แนวทาง KTB Corporate Online ไม่ เป็นไปตาม
กาหนด เช่ น การแจ้ ง Company ID หลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนด
และ Password โดยไม่ใส่ซองปิดผนึก 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เป็นต้น
หลักปฏิบัติที่ดีในการกาหนด/มอบหมาย
ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานที่เหมาะสม
2. การรับเงิน
1. หน่ว ยงานไม่ไ ด้รับ เงิน จากบุค คล 1. ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่
ที่เ กี่ย วข้อ ง ได้รับเงินไม่ครบถ้วนหรือ หลั กเกณฑ์ ฯ ก าหนด เช่ น ใช้ ใบแจ้ ง
ได้รับเงินที่เป็นของหน่วยงานอื่น
การช าระเงิ นของหน่ ว ยงานอื่ น แทน
2. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินตามที่ผู้ชาระ หน่ ว ยงานตนเอง ข้ อ มู ล ในใบแจ้ ง ฯ
เงินต้องการหรือได้แจ้งความประสงค์ไว้ ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
3. การบันทึกบัญชีในระบบไม่ถูกต้อง 2. ผู้บันทึกบัญชีวิเคราะห์รายการบัญชี
ผิดพลาด
3. การนาเงินส่งคลัง
1. การนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน รายได้ 1. ไม่ เ ข้ า ใจหรื อ เข้ า ใจคลาดเคลื่ อ น
แผ่นดินแทนกัน เงินนอกงบประมาณ เกี่ ย วกั บ การน าเงิ น ส่ ง คลั ง ตามที่
ฝากคลังหรือฝากคลังแทนกันโดยไม่ผ่าน หลักเกณฑ์กาหนด
ระบบ KTB Corporate Online
2. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ไ ด้ ส อบทานความ
2. นาส่งเงินไม่ครบถ้วนตามจานวนเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน
ที่ได้รับ
3. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมที่ได้รับ
3. นาเงิน ส่ งคลั งล่า ช้า ไม่เ ป็น ไปตาม มอบหมาย ไม่ ส อบทานและอนุ มั ติ
ระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด
รายการก่อนการนาเงินส่งคลัง
4. ไม่มีหลักฐานการนาเงินส่งคลังหรือ 4. น าเงิ น ส่ ง คลั ง โดยผู้ ไ ม่ มี อ านาจ
เอกสารพิ ม พ์ ห น้ า จอการท ารายการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือโดยผู้ไม่มี
สาเร็ จ รายการสรุปความเคลื่ อนไหว สิทธิการเข้าใช้งาน
ทางบั ญ ชี (e-statement / Account
Information)
5. การบันทึกทางบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์

๑๒
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

4. การตรวจสอบ ณ สิ้นวัน

ควำมเสี่ยง
ที่กรมบัญชีกลาง กาหนด เช่น บันทึก
ประเภทการน าส่ ง เงิ น ผิ ด ประเภท
เป็นต้น
1. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลการรับและ
นาเงินส่งคลัง แต่ละรายการ ณ สิ้นวัน
ทาการ ตามที่หลักเกณฑ์ฯ กาหนด
2. ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก
รายงานสรุ ป รายละเอี ย ดการรั บ เงิ น
(Receivable Information Download)
ของส่วนราชการในวันทาการถัดไป
3. ไม่ มี ก ารเก็ บ รั ก ษารายงานสรุ ป
รายละเอี ยด การรั บเงิ น (Receivable
Information Online)
4. มี ร ายการข้ อ ผิ ด พลาด/ไม่ ถู ก ต้ อ ง
แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ ณ สิ้ น วั น
ตรวจไม่พบ

ปัจจัยเสี่ยง

1. มี ค วามเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นหรื อ
ขาดความช านาญในการปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ฯ
2. กาหนดวิธีการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
3. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ ส อบทานหรื อ ติ ด ตาม
กากับดูแล
4. ไม่กาหนดหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบ ณ สิ้ นวั น ไว้ เป็ นลายลั กษณ์
อักษร

กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงินของส่วนรำชกำร
การออกแบบระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินของส่วนราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึ ง กฎหมาย ระเบี ย บ และหนั ง สื อ สั่ ง การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หน่ ว ยงานต้ อ งวางระบบ
การควบคุมภายในด้านการรับเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในกระบวนการรั บ เงิ น ของหน่ ว ยงาน ทั้ งนี้ หน่ ว ยงานของรัฐ ต้ อ งคานึง ถึ งความเสี่ ย ง ผลกระทบ ต้ น ทุ น
และประโยชน์ที่ได้รับ โดยหน่วยงานต้องกาหนดวิธีการการควบคุมภายในเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางาน เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ข้อควรคานึงถึง
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านรับเงิน ได้แก่
การควบคุมทั่วไป
๑. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับชาระเงินและผู้บันทึกรายการรับเงินในสมุดบัญชี
๒. การกาหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม การนาเงินสดและเช็คที่ได้รับฝากธนาคาร
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
๓. เจ้ าหน้ าที่การเงิน ต้องไม่ส ามารถบันทึกเพิ่มรายการลู กหนี้ การลดหนี้ และการปรับปรุง
สถานะใบแจ้งหนี้ รวมถึงไม่ควรมีหน้าที่ในการติดตามทวงหนี้
๔. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ควรกาหนดให้มีการควบคุม ดังนี้
๔.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
๔.๒ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคล
๔.๓ การก าหนดรหั ส ผู้ ใ ช้ แ ละรหั ส ผ่ า นส าหรั บ การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ข องงานด้ า นการเงิ น
งานด้านการบัญชี และงานอื่น ๆ
๔.๔ การกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทารายการและผู้อนุมัติรายการ

๑๓
๔.๕ การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระบบ (Users) กับผู้ดูแลระบบ (Administrators)
๔. การกาหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเงิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมหรือการเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี เกี่ยวกับนโยบาย
การควบคุมภายในของงานการเงินและการบัญชีเป็นประจาทุกปี
๖. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับชาระเงิน แยกออกจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น
๗. การกาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยไม่ต้องระบุตัวตน (Whistle Blowing) และการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การควบคุมด้านการรับเงิน
๑. การรับชาระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบกระดาษ
หรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสาร ผู้ชาระเงิน วันที่ชาระเงิน
จานวนเงิน และวัตถุประสงค์ของการชาระเงิน เป็นอย่างน้อย
๒. การจัดทาเอกสารการรับเงิน ควรมีการอ้างอิงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน
ต้องมีการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ หน่วยงานควรกาหนดวิธีการอ้างอิงกับเอกสารต้นทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ
๓. ในกรณีที่มีการรับเช็ค ผู้รับชาระเงินต้องตรวจสอบสภาพเช็คว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่มี
การแก้ไขข้อความ
การควบคุมด้านใบเสร็จรับเงิน
๑. ใบเสร็ จรั บ เงินที่มีการพิมพ์แบบล่ วงหน้าจากโรงพิมพ์ ต้องมีการให้ ลาดับเล่มที่และเลขที่
เอกสารจากโรงพิมพ์
๒. กรณีที่มีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีการเรียง
ลาดับเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
๓. ใบเสร็จรับเงินไม่ควรมีการแก้ ไข ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อความที่สาคัญ (เช่น ชื่อผู้ชาระเงิน
รายการชาระเงิน เลขที่อ้างอิง และจานวนเงิน) ต้องยกเลิกทั้งฉบับและออกใบเสร็จรับเงินใหม่
๔. การยกเลิ กใบเสร็ จรับ เงิน ต้องให้ผู้ มีอานาจอนุมัติ เสมอ ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินมี ต้ นฉบับ
สาหรับผู้ชาระเงิน การยกเลิกต้องนาเอกสารต้นฉบับแนบกับสาเนาและประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
๕. การออกข้อปฏิบัติ ให้ผู้รับชาระเงินแจ้งผู้ชาระเงินให้เก็บใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเสมอ
หรือการติดป้ายประกาศให้ผู้ชาระเงินเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
๖. กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานสูญหายต้องมีการแจ้งความทันที และติดประกาศการยกเลิก
การใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มที่และเลขที่ที่สูญหาย
๗. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นการรับเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน
๘. ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แล้ว แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะนามาใช้อีก ให้ดาเนินการ
ขออนุมัติเพื่อทาลายใบเสร็จรับเงิน
๙. การออกนโยบายหรือระเบียบให้มีการเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินให้อยู่ในที่ปลอดภัย และระบุ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
๑๐. การจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แล้ว ประกอบด้วย เล่มที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่อยู่ในคลังพัสดุ (Stock) ข้อมูลการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้เบิกใช้ใ บเสร็จรับเงิน
พร้อมทั้งมอบหมายผู้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินในคลังพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ที่ดูแลทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินในคลังพัสดุต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่รับชาระเงิน
๑๑. เมื่อใบเสร็จรับเงินเบิกมาจากคลังพัสดุแล้ว หัวหน้าฝ่ายการเงินต้องทาหน้าที่ควบคุมดูแล
การใช้ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน

๑๔
การควบคุมด้านการนาฝากและการนาส่งเงิน
๑. การกาหนดให้มีการนาเงินสดและเช็คฝากธนาคารทุกสิ้นวัน ในกรณีที่มีความจาเป็นไม่สามารถ
นาเงินสดและเช็คฝากธนาคารได้ ต้องนาฝากเงินสดและเช็คฝากธนาคารทันทีในวันทาการถัดไป
๒. หัวหน้าฝ่ายการเงินต้องตรวจสอบว่า จานวนเงินสดและเช็คตามยอดเงินในใบเสร็จรับเงิน
ได้มีการนาฝากธนาคารครบถ้วน
๓. การเก็บเงินสดและเช็คที่ได้รับชาระแล้ว และรอการนาส่งหรือนาฝากธนาคาร ต้องเก็บรักษา
ในทีม่ ั่นคงปลอดภัย และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
๔. หน่ ว ยงานควรระบุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บเงินสด ปริม าณเงิน สดที่ส ามารถเก็บ รักษาได้
และความถี่ ข องการน าเงิ น สด/เช็ ค ฝากธนาคาร โดยพิ จ ารณาจากเงิ น เดื อ น ต าแหน่ ง อายุ ก ารท างาน
เพื่อกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการเก็บเงินสด รวมถึงการคานึงถึงระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในกรณีที่มี
ความเสี่ยงสูงหน่วยงานอาจพิจารณาให้มีการนาเงินฝากธนาคารมากกว่า ๑ ครั้งต่อวัน
๕. หน่วยงานอาจมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินสด ดาเนินการตรวจนับ
เงินสดเป็นระยะ ๆ
การควบคุมด้านการบันทึกข้อมูลและรายงาน
๑. ผู้ รั บ ชาระเงิน ต้องจั ดทารายงานสรุปการรับช าระเงินในแต่ละวัน ส่ งหัว หน้าฝ่ ายการเงิน
ตรวจสอบและส่ ง ให้ แ ผนกบั ญ ชี เ พื่ อ บั น ทึ ก บั ญ ชี ข้ อ มู ล รายงานสรุ ป การรั บ ช าระเงิ น ควรประกอบด้ ว ย
ข้อมูลเงินสด/เช็คที่ได้รับในแต่ละวั น เลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิก
จ านวนเงิน สด/เช็ค ที่มีการน าส่ ง หรื อน าฝากธนาคาร และเงินสด/เช็ค คงเหลื อในมื อที่ยัง ไม่มีการนาส่ ง
หรือนาฝากธนาคาร
๒. ผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชีต้องมั่นใจว่าใบเสร็จรับเงินทุกฉบับได้มีการบันทึกบัญชี
๓. การบันทึกบัญชีการรับเงินสด/เช็คแบบ Manual ควรบันทึกรายการทุกสิ้นวัน
๔. การบันทึกบัญชีการนาเงินฝากธนาคาร ต้องสามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นรายการการรับเงินสด/เช็ค
ของเลขที่เอกสารใด
๔. ตรวจสอบการกระทบยอดจานวนเงินที่นาฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ในแต่ละวัน
ว่าถูกต้องตรงกัน
๖. การกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานยอดเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารที่ได้รับ
มาจากธนาคาร ต้องทาอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และหัวหน้าฝ่ายบัญชีมีหน้าที่สอบทานรายงานการกระทบยอด
การควบคุมด้านการอนุมัติคืนเงิน กรณีที่มีการรับชาระเงินผ่านเครื่องรับชาระเงิน ณ จุดขาย
และการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด
๑. การกาหนดขั้นตอนและวิธีการที่ชั ดเจนสาหรับการตรวจสอบ และการอนุมัติการโอนคืนเงิน
ในกรณีที่มีการรับชาระเงินผ่านเครื่องรับชาระเงิน ณ จุดขาย และการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ในกรณีที่มีการรับชาระเงินโดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคาร การคืนเงินไม่ควรคืนด้วยเงินสด
ต้องเป็นการโอนคืนเงินเข้าเลขบัญชีที่โอนเข้ามาเท่านั้น
๓. ในกรณีการรับเงินผ่านเครื่องรับชาระเงิน ณ จุดขายผิดพลาด ต้องยกเลิก (Void) ผ่านเครื่องรับชาระเงิน
ณ จุดขายเท่านั้น สาหรับการยกเลิกรายการก่อนการสรุปรายการ (Settlement) หรือต้องดาเนินการตามขั้นตอน
ที่ผู้ให้บริการเครื่องรับชาระเงินกาหนดไว้ สาหรับยกเลิกรายการหลังการสรุปรายการ (Settlement)
๔. หน่วยงานต้องกาหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติการโอนคืนเงิน และผู้มีหน้าที่แจ้งธนาคารเพื่อดาเนินการ
โอนคืนเงิน ซึ่งต้องไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่รับชาระเงิน

๑๕
แนวกำรตรวจสอบภำยในส ำหรั บ กำรรั บ เงิ น และกำรน ำเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นรำชกำร ผ่ ำ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
๑. เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การรั บ และน าเงิ น ส่ ง คลั ง ผ่ า นระบบ KTB Corporate Online ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
๒. เพื่อทราบว่าการรับและนาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม เพียงพอ และปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
๓. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เกี่ยวกับการรับและ
นาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
ขอบเขตกำรตรวจสอบ
๑. รายการรับเงินและนาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. การปฏิบัติงานในกระบวนการรับเงินและการนาเงินส่งคลังผ่าน KTB Corporate Online
เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบ
การเปิดใช้บริการ
๑. หลักฐานการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระสายวันกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
๒. หนังสือขอเปิดใช้บริการ GFMIS Package ผ่านระบบ KTB Corporate Online และใบสมัคร
ขอใช้บริการชาระเงิน (Bill Payment) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๓. คาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB
Corporate Online
การรับเงิน
๑. สาเนาใบแจ้งการชาระเงินตามที่หลักเกณฑ์กาหนด (ถ้ามี)
๒. สาเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีมีการออกใบเสร็จรับเงินตามที่ผู้ชาระเงินต้องการ
๓. รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online)
๔. รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement หรือ Account Information)
๕. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download)
การนาเงินส่งคลัง
๑. เอกสารพิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จจากระบบ KTB Corporate Online ที่ใช้ประกอบ
เป็นหลักฐานในการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
๒. เอกสารรายการสรุ ปความเคลื่ อนไหวทางบั ญชี (e-Statement หรื อ Account Information)
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
๓. เอกสารประกอบการตรวจสอบการนาเงินส่งคลัง เช่น สาเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) สาเนาสลิป
การรับเงินที่ออกจากเครื่อง EDC รายงานสรุปการจัดเก็บรายได้ และทะเบียนคุมรับเงินประจาวัน (ถ้ามี) เป็นต้น
๔. รายงานนาส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS (ZRP_KCB_002)
การบันทึกรายการบัญชีและระเบียบอื่น ๆ
๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติ

๑๖
ในการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการบัญชีในระบบ
GFMIS เช่น หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ทางบั ญ ชี ใ นการจ่ า ยเงิ น การรั บ เงิ น และการน าเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นราชการ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(KTB Corporate Online) และผังบัญชีมาตรฐานสาหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 เป็นต้น
วิธีกำรตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบการเปิดใช้บริการ
๑.๑ ตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการสมัครขอใช้บริการรับและนาเงินส่งคลัง
(Bill Payment และ GFMIS) ว่ามีหลักฐานถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ เช่น ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี หลักฐานการเสนอหรือขออนุมัติผู้มีอานาจดาเนินการ เป็นต้น
๑.๒ สอบทานเอกสารคาสั่งแต่งตั้ง และการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ผู้ทารายการ
(User) ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นต้น ว่าเหมาะสมหรือไม่ และการกาหนด
สิทธิการเข้าใช้ในระบบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
๒.๑ สอบทานการควบคุมการใช้ระบบว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น
๒.๑.๑ สอบทานการกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ ว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ที่มีการแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเอกสารคาสั่งแต่งตั้งกับเอกสารการกาหนดสิทธิในระบบ KTB Corporate
Online ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเรียกหน้ าจอเอกสารการกาหนดสิทธิในระบบได้ เช่น รายงานการรับชาระเงิน
ระหว่างวัน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ
๒.๑.๒ สอบทานกระบวนการหรื อวิ ธี การควบคุ มการเปลี่ ยนแปลง หรื อยกเลิ กสิ ทธิ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการ (ผู้ทารายการ ผู้อนุมัติรายการ และผู้ดูแลระบบ) ซึ่งมีการโยกย้าย เกษียณอายุ
ราชการหรือลาออก
๒.๒ สอบทานการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับเงิน เช่น
๒.๒.๑ หน่ว ยรั บตรวจได้มีการตรวจสอบข้อมูล การรับเงินจากรายงานการชาระเงิน
ระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement
หรือ Account Information) ในทุกสิ้นวันทาการหรือไม่
๒.๒.๒ หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
รับเงิน ได้มีการกากับ ดูแล หรื อสอบทานการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ ทาหน้าที่รับเงิน และผู้ ตรวจสอบ
รายงานสรุปต่าง ๆ หรือไม่
๒.๓ สอบทานการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจสอบการนาเงินส่ งคลั ง เช่น หน่ว ยรับตรวจ
ได้มี การตรวจสอบข้ อมูลการน าเงินส่งคลัง จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอที่ ทารายการส าเร็จ กับรายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement หรือ Account Information) ในทุกสิ้นวันทาการหรือไม่
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายการรับเงินและการนาเงินส่งคลัง
๓.๑ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายการรั บ เงิ น โดยทดสอบรายการรั บ เงิ น ที่ ป รากฏ
ในรายงาน เป็นต้น ว่าถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการชาระเงิน สาเนาใบเสร็จรับเงิน

๑๗
(ถ้ามี) สาเนาใบแจ้งการชาระเงิน (ถ้ามี) เป็นต้น
๓.๒ ตรวจสอบการนาส่งเงินว่ามีการนาส่งเงินครบถ้วน ถูกต้อง เช่น
๓.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารหน้าจอการทารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate
Online ที่ใช้ป ระกอบเป็ นหลั กฐานในการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง กับเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น
สาเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) สาเนาสลิปการรับเงินที่ออกจากเครื่อง EDC เป็นต้น กับรายการสรุปความเคลื่อนไหว
ทางบัญชี (e-Statement หรือ Account Information) ว่าจานวนเงินมีการนาส่งเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน
๓.๒.๒ ตรวจสอบการนาส่งเงินในระบบ GFMIS ว่าถูกต้องตามประเภทของรายได้หรือไม่
เช่น เงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เป็นต้น โดยตรวจสอบรายงานนาส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online
ในระบบ GFMIS (ZRP_KCB_002) กับเอกสารใบแจ้งการชาระเงิน สาเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) เป็นต้น
๓.๒.๓ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการนาเงินส่งคลัง ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและหลักเกณฑ์ที่เกี่ย วข้องหรือไม่ เช่น หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่ว นที่สุ ด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙
ลงวัน ที่ ๑๐ ตุล าคม ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวปฏิบัติ ทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่ งคลั ง
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นต้น
แนวทำงกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน เป็นกรอบแนวทางที่หน่วยงานสามารถนาไปปรับใช้
ในการออกแบบระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน หน่วยงานต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
เช่น จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้เกี่ยวกับ
งานด้านการเงินและการบัญชี ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการออกแบบระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีข้อจากัดในการวางระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานจะต้อง
พิจารณาหาวิธีการอื่ นทดแทน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เ สียมั่นใจได้ว่าหน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
การรับเงินของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย การรับเงินตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การรับชาระภาษี
ค่าธรรมเนี ย ม ค่ าปรั บ และอื่ น ๆ การรั บ เงิ นจากการขายสิ น ค้ า หรื อการให้ บ ริก าร การรับเงิน ค้าประกั น
การรับเงินบริจาค และการรับเงินด้านอื่น ๆ โดยวิธีการรับเงินสามารถแบ่งได้ ๔ วิธี ได้แก่
๑. การรับ ชาระเงินด้วยเงิน สด เป็นช่องทางการรับเงินแบบดั้งเดิม โดยผู้ช าระเงินถือเงินสด
มาชาระที่หน่วยงาน การชาระเงินด้วยเงินสดส่วนใหญ่เป็นการชาระเงินในรายการที่มีมูลค่าไม่สูงมาก
๒. การรั บ ชาระเงิน ด้ว ยเช็ค เป็นช่องทางการรับเงินในกรณีที่มีการจ่ายชาระเงินในรายการ
ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง การรับเงินด้วยเช็คหน่วยงานต้องคานึงถึงความเสี่ยงในเรื่องของการเรียกเก็บเช็ค
๓. การรับชาระเงินผ่านเครื่องรับชาระเงิน ณ จุดขาย ผู้ชาระเงินจ่ายชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
บัตรเดบิต บัตรเงินสด หรือ QR Code ณ จุดที่รับชาระเงินของหน่วยงาน
๔. การรั บ ช าระเงิน ทางอิเล็ ก ทรอนิกส์ เป็น การรั บเงิน เข้า บั ญชีข องหน่ว ยงานผ่ านช่อ งทาง
การรับชาระเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การชาระเงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile
Banking การชาระเงินผ่านเครื่อง ATM และการชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
เป็นต้น การรับชาระเงินวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผู้ชาระเงินไม่จาเป็นต้องเดินทาง
มาชาระเงิน ณ จุดรับชาระเงินของหน่วยงาน
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยรัฐบาลได้กาหนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National

๑๘
e-Payment Master Plan ขึ้ น หน่ ว ยงานของรั ฐ จ าเป็ น ต้ อ งผลั ก ดั น ให้ มี ช่ อ งทางการรั บ เงิ น ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ลดการรับเงินด้วยเงินสด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
๑. การวิเคราะห์กระบวนการทางานด้านการรับเงิน หน่วยงานของรัฐอาจใช้วิธีการเขียนแผนผัง
ทางเดินเอกสาร ระบุขั้นตอนการทางาน และระบุชื่อผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกั บ การท างานแบบ Manual หน่ ว ยงานของรั ฐ ควรเขี ย นแผนผั ง การท างาน
แบบต่อเนื่องในภาพรวมประกอบการวิเคราะห์
๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในกระบวนการรับเงิน ความเสี่ยงของการรับเงินของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขั้นตอน
วิธี ก าร และปั จ จั ย แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ความเสี่ ยงจากการปฏิบั ติ งานด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ จะมี ความเสี่ ย ง
ที่แตกต่างจากการปฏิบัติงานด้วยวิธี Manual
๓. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คะแนนความเสี่ยง
๔. การกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
มีระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาวางระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึงต้ นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ
ในการวางระบบการควบคุมภายใน
๕. การประเมินระบบการควบคุมภายใน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐควรกาหนดให้มีการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในเป็นระยะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๕.๑ เพื่อประเมินว่าระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้มีประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งเป็นการประเมิน
ว่าระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานออกแบบไว้ สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ากว่า
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๕.๒ เพื่อประเมินว่าระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้ ได้ถูกนาไปใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
หรือไม่ หน่วยงานอาจใช้วิธีการทดสอบตามกระบวนการขั้นตอนที่วางไว้ (Walk-Through Test) รวมถึงการสังเกตการณ์
และการสอบถาม ในกรณีที่ มีการวางระบบงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต้องมีการทดสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์ด้วย

๑๙
ตัวอย่ำงแผนภำพแสดงวิธีกำรรับชำระเงินด้วยเงินสด

๒๐
ตัวอย่ำงแผนภำพแสดงวิธีกำรรับชำระเงินด้วยเช็ค

๒๑
ตัวอย่ำงแผนภำพแสดงวิธีกำรรับชำระเงินด้วยเช็ค (ต่อ)

๒๒
ตัวอย่ำงแผนภำพแสดงวิธีกำรรับชำระเงินด้วยเครื่องรับชำระเงิน ณ จุดขำย

๒๓
ตัวอย่ำงแผนภำพแสดงวิธีกำรรับชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์

เอกสำรอ้ำงอิง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การสมัครเข้า
ใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนด
ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกาหนด
ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB
Corporate Online)
- หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๑๖ ลงวั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการรั บ เงิ น ด้ ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (บั ต รเดบิ ต ) ผ่ า นอุ ป กรณ์ รั บ ช าระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการรับชาระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนาเงินส่งคลัง
- หนั งสือกรมบั ญชี กลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๓๖๒ ลงวั นที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวปฏิ บัติ ในการบั นทึ ก
รายการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online
- หนั ง สื อกรมบั ญ ชี กลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๙๙ ลงวั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวปฏิ บั ติทางบั ญ ชี
ในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓./ว ๔๐๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง วิธีการเรียกรายงานนาส่ง
เงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS
- หนั ง สื อกรมบั ญชี กลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๔ ลงวัน ที่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวการตรวจสอบ
ภายในสาหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวการตรวจสอบภายใน
สาหรับการรับเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวการตรวจสอบ ภายใน
สาหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐาน
เพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงิน การคลั งภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (ผังบัญชีมาตรฐานสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ Version ๒๔๖๐)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 589 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการควบคุมภายใน
ด้านการรับเงิน
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-

