
ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
_______________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม 
ประเมินผลและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะช่วยให้หอภาพยนตร์
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๕) (ฌ) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับความในข้อ ๔๓ และ ๔๔ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี  และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่  28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และ
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้
“หอภาพยนตร์”  หมายความว่า  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ โดยจะท าหน้าที่ก ากับดูแลให้หอภาพยนตร์มี
ระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่รัดกุมเพ่ือให้
การบริหารงานของหอภาพยนตร์โดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน 

“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ให้ดีขึ้น
และจะช่วยให้หอภาพยนตร์บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ 



๒ 

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ผู้อ านวยการ 
และบุคลากรของหอภาพยนตร์จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ         
หอภาพยนตร์จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ   
หอภาพยนตร์ 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์ 
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการหอภาพยนตร์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออก
ประกาศ ก าหนดมาตรฐาน และคู่มือการตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ แล้วน าเสนอเรื่องต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

หมวด ๑ 
ความท่ัวไป 

ข้อ ๖ ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ส่วน
การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายในให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ เว้นแต่การ
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่งและลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อ านวยการและ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะด าเนินการได้  

ข้อ ๗ ผู้อ านวยการจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ 
ผู้อ านวยการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ 
ข้อ ๘ ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

กิจกรรมที่ตรวจสอบและปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งไม่ตรวจสอบงานที่คนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหอภาพยนตร์อันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

ข้อ ๙ ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินของ
หอภาพยนตร์ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๑๐ หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานใน         
หอภาพยนตร์ 

ข้อ ๑๑ ผู้อ านวยการต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของ         
หอภาพยนตร์ 



หมวด ๒ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐและคู่มือการตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์ กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักมาตรฐานสากล 

ข้อ ๑๔ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหอภาพยนตร์ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ด้วย 

(๒) ก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเสนอผู้อ านวยการ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
เผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกและเสนอ
รายงานผลประเมินปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(๔) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้อ านวยการก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ทราบภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ 

ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัต ิ

กรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้เสนอต่อ
ผู้อ านวยการก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมหอภาพยนตร์การทราบ 

(๕) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
และเสนอต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์เพ่ือทราบอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางหอภาพยนตร์ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๖) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๗) ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน 

(๘) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

(๙) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอ
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง 
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

                                                          ๓ 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติเพื�อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 



๔ 

(๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการ 

ข้อ ๑๕ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ         
หอภาพยนตร์ ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมแลการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานรวมทั้งข้อก าหนดอ่ืน 

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับ

ตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

หมวด ๓ 
หน่วยรับตรวจ 

ข้อ ๑๗  ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(๓) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได ้
(๔) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงาน

การเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่

ผู้อ านวยการสั่งให้ปฏิบัติ 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      (นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล) 
 ประธานกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 




