
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายในส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมการตรวจสอบงานภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น

และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน   
ของส านักงาน  การตรวจสอบภายในช่วยให้ส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์  โดยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
และเป็นระเบียบ 

“หน่วยตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ส่วนงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน   
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน 

“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของส านักงาน   
และให้หมายความรวมถึง  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
ของส านักงานด้วย 

“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า  ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักงาน   
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน   

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ ให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี  

ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ   

ข้อ ๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม   
ที่ตรวจสอบ  ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด   

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ  ของส านักงานหรือหน่วยงาน   
ในสังกัด  อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

ข้อ ๑๐ ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล  ข้อมูล  เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่าง ๆ   
ของส านักงาน  รวมทั้งอาจเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของส านักงานในเรื่องที่ เกี่ยวกับนโยบาย   
และการด าเนินงานของส านักงาน  เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน   

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

หมวด  ๒ 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   
(๑) ก าหนดเป้าหมาย  ทิศทางและภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร   

และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน  โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ  
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานด้วย 

(๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  และอาจจัดให้มีการประเมินการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

(๔) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
ของส านักงาน  กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

(๕) จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณถัดไปเสนอเลขาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  และด าเนินการตรวจสอบให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้   

(๖) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการภายในเวลาอันสมควร  หรืออย่างน้อย   
ภายในสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 

กรณีตรวจพบเรื่องที่จะมีผลเสียหายหรือเกิดความเสียหายแล้วต่อส านักงาน  ให้รายงาน  
ผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการโดยทันที  และหากเลขาธิการพิจารณาว่าเป็นเรื่องส าคัญให้รายงาน   
ต่อคณะกรรมการทราบด้วย 

(๗) ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่เลขาธิการ  หน่วยรับตรวจ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๘) ติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามที่เลขาธกิาร

เห็นชอบหรือสั่งการ 
(๙) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ

เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 

ข้อ ๑๓ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์  
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
ของส านักงาน  ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง   
ที่ทางส านักงานก าหนด  เ พ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน 

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ   

ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(๕) ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส านักงาน 
(๖) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

้หนา   ๑๗
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หมวด  ๓ 
หนว่ยรับตรวจ 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  ครบถ้วน 
(๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน  โครงการ  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(๔) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้ 
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ   ที่เลขาธิการสั่ง

ให้ปฏิบัติ 
กรณีที่พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดของหน่วยรับตรวจ  กระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ

หรือละเลยต่อการปฏิบัตหิน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตอ่เลขาธิการพิจารณาสั่งการ
ตามควรแก่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๕ การตรวจสอบภายในซึง่ด าเนนิการกอ่นวนัที่ระเบียบนี้ใชบ้ังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนนิการ
ตามระเบียบนี้  และให้การด าเนินการต่อไปเป็นไปตามระเบียบนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๘
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