
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.  2561  และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายในส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2562 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่งหรือมติคณะกรรมการอื่นใดซึ่ งขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง   
“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา

อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานให้ดีขึ้น  
และจะช่วยให้ส านักงานบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ส่วนงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน 

“หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของส านักงาน 
หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของส านักงาน 

“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า  ส่วนงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส านักงาน   
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ ในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  ส่วนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อ ๘ เลขาธิการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ  
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

ข้อ ๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม   
ที่ตรวจสอบ  ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด   

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ  ของส านักงานหรือหน่วยงาน  
ในสังกัด  อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

ข้อ ๑๐ ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐาน  และทรัพย์สินต่าง ๆ   
เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ  ที่มีความรู้  ความสามารถเฉพาะทาง 
มาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เลขาธิการอาจแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจากภายในส านักงานหรือ  
จากหน่วยงานของรัฐอื่น  หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 
ของส านักงานก็ได้   

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๑2 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบหนึ่งคน  กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน  แต่ไม่เกินสี่คน  และให้หัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

้หนา   ๒๔
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ข้อ ๑3 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ   

ตรวจสอบ  ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์   
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 

(๔) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของส านักงาน 
(๕) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่   และแสดงความเห็นและรายงานผล   

การด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นพนักงาน  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจ า  

และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของส านักงาน 
โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย  ลาออก  เกษียณอายุ  หรือพ้นสภาพจากส านักงานภายในระยะเวลา

สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๒) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับส านักงาน  ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง

หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๓) ไม่เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือคู่สมรส  ของคณะกรรมการ  เลขาธิการ  หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายในของส านักงาน 
ข้อ  15 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ   

ในการด าเนินงานของส านักงาน  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และมีการสอบทาน  
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน  กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

(๓) สอบทานให้ส านักงานมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
(๔) สอบทานการด าเนินงานของส านักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   

มติคณะกรรมการหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของส านักงาน 
(๕) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของส านักงานให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนา   

การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ   

มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 

้หนา   ๒๕
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(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง  และประเมิน 
ผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 

(๘) ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีที่ ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ  และอาจเสนอแนะให้สอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น  รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 

(๙) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
ต่อคณะกรรมการ 

(๑๐) ประเมินผลการด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย   
ข้อ  1๖ ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  ดังนี้ 
(๑) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งได้อีก   

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
(๒) กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
 (๒.๑) ครบวาระ 
 (2.๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  13 
 (๒.๓) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  14 
 (๒.4) ตาย 
 (๒.5) ลาออก  โดยกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออก 

ต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (๒.6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒.7) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๒.8) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(3) กรณีกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ  คณะกรรมการ 

อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ  
ตรวจสอบแทน  ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

ข้อ  17 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาจใช้ดุลพินิจจัดให้มีการประชุมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๒) กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม  กรณีมีความจ าเป็นให้สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถ

้หนา   ๒๖
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ถ่ายทอดเสียงหรือทั้งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง  โดยให้ถือว่ากรรมการตรวจสอบซึ่งใช้วิธีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวเข้าประชุมและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม 

(๓) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการตรวจสอบ 
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน   
ในที่ประชุม 

(4) การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม 
(6) การเรียกประชุมต้องท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นและแจ้งให้กรรมการตรวจสอบทุกคน

ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้ทราบวันนัดในที่ประชุมแล้ว  
แต่หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ประธานกรรมการตรวจสอบจะเรียกประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

(7) ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการในที่ประชุมและให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประชุมมอบหมาย  กรณีเลขานุการไม่อยู่หรือ  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม 

ข้อ  18 ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมวด  3 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อ  19 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) ก าหนดเป้าหมาย  ทิศทางและภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน  โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานด้วย 

(๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอเลขาธิการก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสม  
ของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก  
ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด   

(๔) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อเลขาธิการก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 

ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป   
ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

้หนา   ๒๗
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(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  (๔)   
(๖) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

ภายในเวลาอันสมควร  แต่ไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อส านักงาน  ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที   
(7) ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้   

การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(๘) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขต

และรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาด าเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้เลขาธิการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

(๙) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการ  หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบ
ครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ ได้รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและเลขาธิการ 

ข้อ  20 ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ  วิเคราะห์
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของส านักงาน  ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะกรรมการหรือ  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของส านักงาน 

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ  

ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
ข้อ  21 ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

ของส านักงาน  กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้  ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ข้อ  22 ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  

ที่ออกตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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หมวด  4 
หนว่ยรับตรวจ 

 
 

ข้อ  23 ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(๓) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้ 
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ  ที่เลขาธิการ

สั่งให้ปฏิบัติ 
กรณีที่พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดของหน่วยรับตรวจ  กระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ

หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานเลขาธิการพิจารณาสั่งการ
ตามควรแก่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  24 การใดที่ ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้    
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  หรือจนกว่าสามารถด าเนินการ  
ตามระเบียบนี้ต่อไปได้  

ข้อ  25 ให้บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการอื่นใด
รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบนี้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  หรือจนกว่าจะได้มีข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการที่ออกตามระเบียบนี้
ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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