
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที ่ 2) 

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่สมควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  12  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย   

การตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑2  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  ประธาน

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน  กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน  และให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งพนักงานในส านักผู้ตรวจสอบภายใน  ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภท 
อ านวยการระดับต้น  หรือประเภทวิชาการ  ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ที่ประชุมมอบหมาย  กรณีเลขานุการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  13  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย   
การตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑3  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล   
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(4) คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน  
ของส านักงาน  การเงินการบัญชี  การบริหารจัดการความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   
รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน  โดยกรรมการตรวจสอบ  
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี  หรือ 
ด้านการตรวจสอบภายใน” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน  (2)  (7)  และ  (9)  ของข้อ  15  ของระเบียบคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564  และ  
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน  กระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  
ด้านการทุจริตของส านักงาน  และระบบการรับแจ้งเบาะแส” 

“(7) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  ถอดถอน  เลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง  และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  เลขาธิการอาจเข้าร่วม  
ในการพิจารณาด้วยก็ได้” 

“(9) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ประกอบด้วย   
การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก  ทั้งนี้  การรายงานต่อบุคคลภายนอก  
ให้รายงานในรายงานประจ าปีของส านักงานหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงาน  โดยประธาน  
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว  และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย  ดังนี้ 

 (9.1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของส านักงาน 

 (9.2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน 
 (9.3) จ านวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย” 
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  17  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย   

การตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  17  คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมและการประเมินผล  ดังนี้ 
(1) จัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี  โดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจใช้ดุลพินิจ

จัดให้มีการประชุมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของส านักงาน  ผู้ตรวจสอบภายใน  

และผู้ตรวจสอบภายนอก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๒) กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบ

ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  กรณีมีความจ าเป็นให้สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี  
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ที่สามารถถ่ายทอดเสียงหรือทั้งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง  โดยให้ถือว่ากรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวเข้าประชุมและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม   

(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) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
โดยประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน  (6)  ของข้อ  19  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย  
การตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการและคณะกรรมการตรวจสอบ  
ดังต่อไปนี้ 

 (6.1) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  ภายในเวลาอันสมควร  และ 
ไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหาย  
ต่อส านักงาน  ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

 (6.2) รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ประกอบด้วย   

  (6.2.1) ความเสี่ยงที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน   
  (6.2.2) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง  และ  

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  รวมถึงระบบการร้องเรียนของส านักงาน   
  (6.2.3) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน  

ด้านการเงิน  และกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต   
  (6.2.4) สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อส านักงาน  คดีความต่าง  ๆ  และ

ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง  โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง  และเสนอแนะ  
แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว” 
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ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  21  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย   
การตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  21  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง   
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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