
.  
ที่ พย ๗๒๙๐๑/671                                                         ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
         เลขที่  ๑๙๘  หมู่ที่  ๑๒  ต ำบลแม่ใส 
                                       อ ำเภอเมือง    จังหวัดพะเยำ   ๕๖๐๐๐ 

                             26  ธันวำคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง    กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ 
         ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561   

เรียน    นำยอ ำเภอเมืองพะเยำ 

อ้ำงถึง  หนังอ ำเภอเมืองพะเยำ ที่ พย 0023.5/ว 0241 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. แบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์ ฯ       จ ำนวน 1 ชุด 
           2. ซีดีบันทึกข้อมูล                   จ ำนวน    ๑  แผน่ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ตำมที่อ ำเภอเมืองพะเยำ  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร
ประเมินผลควบคุมภำยในส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561  และรำยงำนให้
อ ำเภอรับทรำบตำมแบบพร้อมบันทึกไฟล์ซีดี ภำยในวันที่  28  ธันวำคม 2561  นั้น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ  ได้ด ำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวแล้ว  จึงขอส่งแบบรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ฯ มำให้ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                              

                          ขอแสดงควำมนับถือ    

   

                   (นำยสันติ  สำรเร็ว) 
            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 

 
ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
โทร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๙ 
โทรสำร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๘ 
www.maesaisao.go.th 



ที่ พย ๗๒๙๐๑/ว                                     ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
                                                                                   เลขที่  ๑๙๘ หมู่ที ่ ๑๒  ต ำบลแม่ใส 
                              อ ำเภอเมือง   จังหวัดพะเยำ   ๕๖๐๐๐ 

                                                                   ๑๙  ตุลำคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง    กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย 
           กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ (รำยงำนตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๖) 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบระบบกำรเงินและบัญชีท้องถิ่น  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    แบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย 
                      กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ. ๒๕๔๔                        จ ำนวน    ๑  ชุด 

  ตำมที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔  (รำยงำนตำมระเบียบข้อ ๖)   และให้จัดส่งแบบรำยงำนภำยในวันที่  ๓๑ ธันวำคมของทุกปี นั้น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ  ได้ด ำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวแล้ว  จึงขอส่งแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ฯ (รำยงำนตำมระเบียบข้อ ๖) รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                              

                      ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
                   (นำยสันติ  สำรเร็ว) 

             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
 

 
 
 

 
ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
โทร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๙ 
โทรสำร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๘ 
www.maesaisao.go.th 



ที่ พย ๗๒๙๐๑/ว                                     ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
                                                                                   เลขที่  ๑๙๘ หมู่ที ่ ๑๒  ต ำบลแม่ใส 
                              อ ำเภอเมือง   จังหวัดพะเยำ   ๕๖๐๐๐ 

                              ๑๙   ตุลำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย 
           กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ (รำยงำนตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๖) 

เรียน    นำยอ ำเภอเมืองพะเยำ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    แบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย 
                      กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ. ๒๕๔๔                        จ ำนวน    ๑  ชุด 

  ตำมที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔  (รำยงำนตำมระเบียบข้อ ๖)   และให้จัดส่งแบบรำยงำนภำยในวันที่  ๓๑ ธันวำคมของทุกปี นั้น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ  ได้ด ำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวแล้ว  จึงขอส่งแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ฯ (รำยงำนตำมระเบียบข้อ ๖) รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                              

                      ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
                   (นำยสันติ  สำรเร็ว) 

             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
 

 
 
 

ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
โทร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๙ 
โทรสำร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๘ 
www.maesaisao.go.th 



ที่ พย ๗๒๙๐๑/ว                                     ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
                                                                                   เลขที่  ๑๙๘ หมู่ที ่ ๑๒  ต ำบลแม่ใส 
                              อ ำเภอเมือง   จังหวัดพะเยำ   ๕๖๐๐๐ 

                           ๑๙  ตลุำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย 
           กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  (รำยงำนตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๖) 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๙ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    แบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย 
                      กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ. ๒๕๔๔                        จ ำนวน    ๑  ชุด 

  ตำมที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔  (รำยงำนตำมระเบียบข้อ ๖)   และให้จัดส่งแบบรำยงำนภำยในวันที่  ๓๑ ธันวำคมของทุกปี นั้น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ  ได้ด ำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวแล้ว  จึงขอส่งแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ฯ (รำยงำนตำมระเบียบข้อ ๖) รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                              

                      ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
                  (นำยสันติ   สำรเร็ว) 

            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
 

 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
โทร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๙ 
โทรสำร. ๐ – ๕๔๘๘ – ๙๙๐๘ 
www.maesaisao.go.th 



 


