
แบบ ปย.๑ 
ช่ือหน่วยงาน กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชีบน 

สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย 

งวดส้ินสุดวนัท่ี  ๓๐  เดือน  กนัยายน  ๒๕๖๔ 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน  ผลการประเมิน/ ขอ้สรุป 

๑. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
(๑.๑) กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการภายใน  คือการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยูข่องผูท่ี้ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ   มีการ
เสียชีวติของผูไ้ดรั้บเงินเพื่อยงัชีพในเขตรับผดิชอบ 
อบต.ชีบน ซ่ึงในแต่ละปีมีจ านวนมาก 
๒. การประเมินความเส่ียง 
(๒.๑) กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการภายใน คือ
สภาพแวดลอ้มในมีผูสู้งอายแุละคนพิการท่ีไดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลชีบนและยา้ย
ออกหรือยา้ยเขา้ รวมทั้งเสียชีวติ  โดยไม่แจง้หรือ
แจง้แต่ล่าชา้เป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผดิชอบได้
ด าเนินการดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบติัและเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดใน
การด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
(๓.๑) กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดงัน้ี 
๑. ตรวจสอบประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิรับเบ้ียยงัชีพให้
ตรงกบับญัชีรายช่ือในระบบสารสนเทศเบ้ียยงัชีพใน
ตน้ปีงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่าย 
๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบ้ียยงัชีพเม่ือระบบ
เปิดใหป้รับปรุงเพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบนั 
๓. ตรวจสอบการแสดงตนการมีชีวติอยูข่องผูไ้ดรั้บ
เบ้ียยงัชีพเป็นระยะๆ 

ผลการประเมิน 
กองสวสัดิการสังคมไดว้เิคราะห์ประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค ่าสั่งแบ่ง 
งานของกองสวสัดิการสังคม ท่ี  ๒๔๔   / ๒๕๖๔  
ลงวนัท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โดยวเิคราะห์
ประเมินผลตามองคป์ระกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑. กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และบรรลุวตัถุประสงค ์
ของควบคุม 



๔. ใหค้วามรู้กบัเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
ด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพและใหค้วามรู้ส าหรับ
ผูสู้งอายคุนพิการและผูป่้วยเอดส์รวมถึงประชาชน
ทัว่ไป เพื่อใหม้าความรู้ในเร่ืองสิทธิต่างของตนเอง 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
(๔.๑) กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานใหมี้ความชดัเจนและแจง้
เวยีนใหท้ราบ 
- ประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัความรู้ของผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเพื่อยงัชีพและประชาชนทัว่ไป 
-แจง้เวยีนเป็นรายบุคคล ในกรณีอยูไ่ปอาศยักบัญาติ
ท่ีพื้นท่ีหรือโทรศพัทป์ระสานงานอีกทางหน่ึงดว้ย 
ผลการประเมิน 
กองสวสัดิการสังคมไดว้เิคราะห์ประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค ่าสั่งแบ่ง 
งานของกองสวสัดิการสังคม ท่ี ๒๔๔/๒๕๖๔ ลง
วนัท่ี ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองคป์ระกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑. กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และบรรลุวตัถุประสงค ์
ของควบคุม 
๕. การติดตามและประเมินผล 
ใชแ้บบติดตามและประเมินผล เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน โดยเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.
๒) พบวา่ 
(๕.๑) กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การควบคุมสามารถแกไ้ขไดใ้นระดบัหน่ึง 



 

จากการวเิคราะห์ พบวา่มีความเส่ียงกิจกรรม ๑ ภารกิจ ท่ีตอ้งจดัการบริหารความเส่ียง คือ 
(๑) การการด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
ผลการประเมิน พบวา่ การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปย.๒ ทั้ง ๑ กิจกรรมมีการ 

ควบคุมท่ีเพียงพอแลว้ ซ่ึงไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นนยัระยะส าคญัอีกต่อไป  กองสวสัดิการสังคม องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลชีบน   มีการจดัแบ่งงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่เป็นประจ าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี Good Governance ต่อไป 
 
 
         ลงช่ือ                                            ช่ือผูร้ายงาน 
                                                                                (นางสาวนฎัฐาพร  จานแสน) 
                                                                   ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม 
                                                                                  วนัท่ี   ๒๙    ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปย.๒ 

ช่ือหน่วยงาน กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชีบน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานยอ่ย 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔   

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประสงค์ของ 
การควบคุม(๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
(๒) 

การประเมินผลการ 
ควบคุม 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

๑. กิจกรรม 
กิจกรรมการด าเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การด า เนินการ 
จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง 
๒ . เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในพ้ืนถึงสิทธิ 
ประโยชน์ของตนเอง 

แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในพ้ืนถึง
สิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมเพื่อเพ่ิม
ความรู้อยู่เสมอ 

เนื่องจากผู้น าชุมชนและ
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมี
ความเข้าใจท่ีผดิในการ
ได้รับสิทธิต่างๆจาก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลชีบน 

ความเสี่ยง 
- การย้ายเข้า - ย้ายออก 
จากพ้ืนท่ีของผู้มีสิทธิต่างๆไม่แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ เพื่อ
เจ้าหน้าท่ีจะได้ให ้
ค าแนะน าแนวทางการได้รับสิทธิ
เบี้ยยังชีพได้อย่าต่อเนื่อง 
สาเหตุ 
- ผู้ได้รบัเบี้ยยังชีพยัง 
เข้าใจท่ีผิดเกีย่วกับสิทธิ 
สวัสดิการของตนเอง 

๑. ตรวจสอบการรับเงิน 
สด และโอนผา่นธนาคาร 
ว่าตรงตามที่กรมส่งเสรมิ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้จัดสรรให้หรือไม่ถ้าไม ่
ตรงให้รีบด าเนินการแกไ้ข 
โดยด่วน 
๒.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
หลักฐานที่มาแสดงตนของ 
รับเงินในแต่ละเดือนให ้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผช.เจ้าหน้าท่ีพัฒนา
ชุมชน 

 

                ลงช่ือ                                               ช่ือผูร้ายงาน 
                                                                                                                                    (นางสาวนฎัฐาพร  จานแสน) 
                                                                                                                      ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม 
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