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รายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 

 งบประมาณท่ีต้องบริหารการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น 322.34 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  

1. เงินงบประมาณท่ีหอภาพยนตร์ฯ ได้รับจัดสรรประจ าปี 2564 จ านวน 279.02 ล้านบาท ประกอบ 
ด้วยเงินงบประมาณ พ.ร.บ. จ านวน 122.64 ล้านบาท และขอใช้เงินสะสมระหว่างปี จ านวน 156.38 
ล้านบาท 

2. งบประมาณโครงการต่อเนื่อง ปี 2563 หอภาพยนตร์ฯ มีเงินกันจากปีก่อนด าเนินการต่อเนื่องถึง
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 43.32 ล้านบาท 

 

งบประมาณป ี2564  
เงินงบประมาณที่หอภาพยนตร์ฯ ได้รับจัดสรรประจ าปี 2564 จ านวน 279.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น

รายจ่ายลงทุนเพ่ือด าเนินการปกติ จ านวน 186.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของงบประมาณทั้งสิ้น 
รองลงมารายจ่ายประจ าพ้ืนฐาน จ านวน 37.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.67 ของงบประมาณทั้งสิ้น รายจ่าย
ด าเนินการทั่วไป จ านวน 31.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของงบประมาณทั้งสิ้น งบด าเนินการตามภารกิจ
ฝ่ายเผยแพร่ จ านวน 13.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของงบประมาณทั้งสิ้น งบด าเนินการตามภารกิจฝ่าย
อนุรักษ ์จ านวน 5.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของงบประมาณทั้งสิ้น งบด าเนินการตามภารกิจบริหารกลาง 
จ านวน 3.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของงบประมาณท้ังสิ้น  

หอภาพยนตร์ฯ เบิกจ่ายเงินไปแล้ว จ านวน 101.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.38 ของงบประมาณปี 
2564 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจ าพ้ืนฐาน จานวน 34.06 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นถือว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ และไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่ผิดปกติหรือขัดต่อ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่หอภาพยนตร์ฯ ได้ก าหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนเพ่ือด าเนินการปกติได้รับ
การจัดสรรเป็นจ านวน 186.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของงบประมาณทั้งสิ้น สามารถเบิกจ่ายเงินใน
ระหว่างปีเพียงจ านวน 31.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.68 ของงบรายจ่ายลงทุนเพ่ือด าเนินการปกติ มีเงินกัน
เหลื่อมปีสูงถึง จ านวน 120.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.26 ของงบรายจ่ายลงทุนเพ่ือด าเนินการปกติ และมี
เงินคงเหลือจ านวนสูงถึง 35.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.06 ของงบรายจ่ายลงทุนเพ่ือด าเนินการปกติ ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายยุคโควิคระลอก 3 ให้ชะลอการก่อสร้างตามค าสั่งหยุดงานก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้าย
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แรงงานเปน็เวลา 30 วัน โดยรัฐบาลใช้อ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายฉุกเฉินเป็นฉบับที่ 25 แล้ว แต่สัญญาที่ใกล้ถึงก าหนดมีการขยายระยะเวลาแล้ว  
หอภาพยนตร์ฯ มีรายการผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวน 128.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 45.99 ของงบประมาณปี 2564 ทั้งนี้เงินที่กันไว้ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ 
เพ่ืออนุมัติเงินกันเหลื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
ครั้งที ่9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  
 ส าหรับเงินงบประมาณคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จ านวน 49.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.63 ของ
งบประมาณปี 2564 แสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ อยู่ในระดับที่ปานกลาง โดยมีเงินกัน
คงเหลือค่อนข้างมาก ทั้งนี้จ านวนเงินคงเหลือดังกล่าวจะถูกน าไปเป็นเงินสะสมของหอภาพยนตร์ฯ ตามระเบียบ
ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ฯ หากมีความประสงค์จะน ามาใช้ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. หอภาพยนตร์ฯ ควรหาวิธีบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้และไม่ควรมีเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือสูงเกินไป  โดยเฉพาะ
งบประมาณรายจ่ายลงทุนเพ่ือการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ  

2. หอภาพยนตร์ฯ ควรผลักดัน และเร่งรัดการด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายเงินตามแผนและในการ
จัดท าแผนควรคานึงถึงความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการเพือ่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้ง
หอภาพยนตร์ฯ ควรมีแผนรองรับเพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้
สอดคล้องกับสภาวะวิกฤตของสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันเพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหอ
ภาพยนตร์ฯ สามารถเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์ฯ 
มากที่สุด  

3. ในกรณีที่มีจ านวนเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือค่อนข้างสูง หอภาพยนตร์ฯ อาจพิจารณาการใช้เงินกัน
เหลื่อมปีและเงินคงเหลือในอดีตก่อนการของบประมาณใหม่ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของประเทศมี
ความเหมาะสมและน าเงินไปใช้ในโครงการที่มีความจ าเป็นมากกว่าได้ก่อน  

 
 

 

 

 

 


