
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม 

........................................................................ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.   นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    ประธานกรรมการ 
๒.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ที่ปรึกษา 
๓.   นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๔.   นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล    ที่ปรึกษา 
๕.   ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กรรมการ 

 (นางสาวหิรัญญา บุญจ ารูญ) 
๖.   ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

(นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ)์ 
๗.   นายประวิทย์ แต่งอักษร     กรรมการ 
๘.   ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย     กรรมการ 
๙.   นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส    กรรมการ 
๑๐.   นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    กรรมการ 
๑๑.   ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ 
๑๒.   นายมารุต บูรณรัช     กรรมการ 
๑๓. นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ลาประชุม          
                    

๑.  นายนนทรีย์ นิมิบุตร     กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม          
                    

๑.  นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี    รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๒.  นายก้อง ฤทธิ์ดี     รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๓.  นางสาววราภา ดีรอด    งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง 
 

               
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ผู้ช่วยปลัดฯ 
นางสาวหิรัญญา บุญจ ารูญ 

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางอร
อนงค์ ไกยูรวงศ ์

๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เอกสารประกอบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ 

- เอกสารประกอบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

 - เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ 

 - เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อม
ปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 

 - เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง รายงานการประเมินองค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 - เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  ๓.๑ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 

  ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ของหอภาพยนตร์ เป็นจ านวน ๑๒๙,๖๓๕,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น งบประมาณที่ได้



 

 

จัดสรรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นงบเงินอุดหนุน จ านวน ๑๒๒,๖๓๕,๐๐๐ บาท 
และเงินสะสมคงเหลือหอภาพยนตร์เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นั้น  
  เนื่องจากหอภาพยนตร์มีแผนจะด าเนินการที่จะใช้เงินสะสมเพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องและด าเนินการงบประมาณในปี  ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ได้
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท (มีเอกสารแนบ) 
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจาณา 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันในแต่ละปีงบประมาณ 
    
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
  ๓.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
สาระส าคัญ 
  ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการ
ก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแล
กิจการ ให้มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่
  ซึ่ งคณะกรรมการได้มีมติ เห็นชอบแบบการประเมินผลการปฏิบัติ งาน
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ และได้ด าเนินการประเมินตนเอง ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น 
  ในการนี้ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการรวบรวมผลประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการหอภาพยนตร์แล้วเสร็จ ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๒๕๖๓ 

 

ข้อที่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 
ปี ๒๕๖๓ (เต็ม ๕) 

การประเมินความคิดเห็นของกรรมการคณะกรรมการบริหารตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร 

๑ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริหารถูกต้องตามพระราชกฤษฏีกา

๕.๐๐ 



 

 

จัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพียงใด 

๒ ท่านคิดว่าคณะกรรมการบริหารได้ท าหน้าที่
ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการ
พัฒนาหอภาพยนตร์ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของหอภาพยนตร์เพียงใด 

๔.๕๐ 

๓ ท่านคิดว่าคณะกรรมการบริหารได้ท าหน้าที่ใน
การก ากับ, การติดตามผลการด าเนินงานของ
หอภาพยนตร์ตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมายเพียงใด 

๔.๘๘ 

๔ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารมี
ความสม่ าเสมอและครบถ้วนเพียงใด 

๔.๖๓ 

๕ คณะกรรมการบริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
และให้ค าปรึ กษาและข้อ เสนอแนะการ
บริหารงานของหอภาพยนตร์ ในระดับใด 

๔.๘๘ 

๖ ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างคณะ
กรรมการบริหารกับผู้บริหารหอภาพยนตร์
เป็นไปในระดับใด 

๕.๐๐ 

๗ คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่  ในการ
ก ากับดูแลกิจกรรมของหอภาพยนตร์อย่าง
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  (ความมี
จริยธรรม และคุณธรรม ความสุจริต โปร่งใส 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ฯลฯ) เพียงใด 

๕.๐๐ 

 รวม ๔.๘๔ 
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการ 

๘ การส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมมีความเหมาะสมเพียงใด 

๔.๕๐ 

๙ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการมีความครบถ้วนเพียงใด 

๔.๕๐ 

๑๐ เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมถูกต้องเพียงใด 

๔.๓๘ 

๑๑ การรายงานผลงานององค์การมหาชนด้าน
การเงินและภารกิจหลักสม่ าเสมอเพียงใด 

๔.๖๓ 

๑๒ ผลการน านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของ
คณะกรรมการไปปฏิบัติมีความเหมาะสม
เพียงใด 

๔.๖๓ 

 รวม ๔.๕๓ 
 



 

 

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค 
  - การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในปัจจุบันท าได้ช้า (เช่น การปรับตัวชี้วัดเรื่องจาก
สถานการณ์ COVID – 19) 
ข้อเสนอแนะ 
  - ปัจจุบันหอภาพยนตร์มีกระบวนการก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด กพร. และตามยุทธศาสตร์ที่ดีแล้ว อยากให้มีการขอความเห็นกรรมการใน
การก าหนดหรือแก้ไขตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแต่ละปีด้วย  เนื่องจากบริบทของ
สถานการณ์ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแก้ไขตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว 
(โดยเป็นมติของคณะกรรมการ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
  - การเพ่ิมตัวชี้วัดด้านการหารายได้ จากการขายสินค้าของที่ระลึก หนังสือ การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม อาจเพ่ิมตัวชี้วัดเป็นจ านวนผู้เข้าชมของหอ
ภาพยนตร์ในแต่ละวัน เหล่านี้จะน าไปสู่การสร้างรายได้ของหอภาพยนตร์จาก
นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อ
   วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
   อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
      

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
      วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
   การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

๑) ช าระและจัดหมวดหมู่เอกสารรับมอบหอภาพยนตร์ ตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๒๕ – 
๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ส าเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของเอกสาร
ทั้งหมด 

๒) จัดหาโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
สามารถจัดหาโปรแกรม Adlib ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 



 

 

๓) แสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ได้ ๒๗๙ 
เรื่อง จากทั้งหมด ๔๒๕ เรื่อง ส าเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๕๖๕ 

๔) สร้างความร่วมมือกับ Lab post production จ านวน ๕ แห่ง เพ่ือสร้าง
ระบบให้ได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๕) ติดตั้งระบบปฏิบัติการพิมพ์-ล้างฟิล์มให้ได้มาตรฐาน บ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และพัฒนาทักษะการพิมพ์ ล้างฟิล์มของผู้ปฏิบัติงานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

๖) การแปลงฟิล์ม เทป และภาพนิ่ง เป็นสัญญาณดิจิทัลเพ่ือเก็บรักษาตาม
มาตรฐาน เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ด าเนินการได้ ๒๔,๑๒๔ รายการ ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๗) บูรณะภาพยนตร์ เรื่อง น้ าผึ้งพระจันทร์ ส าเร็จ ๑ เรื่อง และอยู่ระหว่าง
บูรณะภาพยนตร์ เรื่อง แหวนวิเศษ คาดว่าส าเร็จตามแผนในเดือนกันยายน 

๘) การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องเพ่ือให้บริการสืบค้น 
๙) วีดีทัศน์ตามค าขอ VOD มีข้อมูลเพื่อให้บริการ ๘,๓๑๑ รายการ 

– ข้อมูลโปสเตอร์เพ่ือให้บริการ ๔,๓๒๖ รายการ 
– ท าข้อมูลภาพนิ่งได้ ๒๔,๑๙๗ รายการ (ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือน าเข้า

ระบบให้บริการในเดือนกันยายน ๖,๐๐๐ รายการ 
– จัดหาหนังสือเพ่ือให้บริการเพิ่มได้ ๓๑๙ เล่ม 

๑๐) สนับสนุนงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ จ านวน ๓ 
เรื่อง ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๑) จัดท า MOU กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือเป็นเครือข่าย
เผยแพร่การให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๑๒) ขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ ใช้บริการ  โดยพัฒนาเว็บไซต์  
Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๓) อบรมครูออนไลน์เ พ่ือระดมความคิด  และจัดท าคู่มือการสอนวิชา
ภาพยนตร์ส าหรับเผยแพร่ให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นวิชาเลือก ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๔) ส ารวจโรงเรียนที่มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน และ
รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ของครูผู้สอนเพ่ือเผยแพร่ต่อไป ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๑๕) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการของหอ
ภาพยนตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๗๘ ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๖) สนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ Micro cinema ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๗) จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เดือนสิงหาคม ๗,๒๘๑ ราย รวมมี
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๗๒,๕๘๕ ราย ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๘) กิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์ส าเร็จตามเป้าหมาย 
– ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๖๓ มี

ผู้น าเสนอผลงาน ๘ คน 



 

 

– อบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ออนไลน์ E - workshop : Save the 
Collection from Disaster วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๖๓ ผู้เข้าร่วมจ านวน 
๒๐ คน จาก ๑๐ ประเทศ 

๑๙) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF โดยเน้นการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง ๑ ครั้ง ส าเร็จตามแผน 

๒๐) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
– จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
– จัดกิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์  และการบรรยายฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาบุคลากร ๑๒ ครั้ง 
– อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ออนไลน์ รวม 

๗ ครั้ง 
– อบรมการวิเคราะห์น้ ายาเคมีส าหรับล้างฟิล์มภาพยนตร์ ของงาน

อนุรักษ์ภาพยนตร์ ๔ ครั้ง 
– ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของแต่ละ

ต าแหน่งงาน รวม ๕ หลักสูตร 
– จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรหอภาพยนตร์  วันที่  ๑๐ – ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๓ 
  
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
 
   ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๕/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 สาระส าคัญ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส ขอ
เสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 

 
    เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ 

กันยายน ๒๕๖๓ 
    ๑. เรื่องเพื่อทราบ จ านวน ๑ เรื่อง 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้  บจก. 
ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต โดย ดร.ธนาดล รักษาพล ซึ่งเป็นบริษัทเดิมกับปีที่ผ่านมา 
เป็นผู้สอบบัญชี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) 



 

 

และรายละเอียดข้อเสนอของผู้สอบบัญชี และตามประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ  กรณีการ
ตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามหนังสือท่ี ตผ ๐๐๔๕/๒๑๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๗ เรื่อง ได้แก่ 
 ๒.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๒ 
 รายการกันเงินเหลื่อมปี จ านวน ๘๘ รายการ รวมจ านวนเงิน ๑๙๔.๓๘ ล้าน
บาท มีผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจ านวนเงินรวม ๖๓.๙๙ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๒ ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายการที่  ๗๕ เบิกจ่าย
แล้ว มีส่วนเกินจากวงเงินที่ประมาณการไว้ ซึ่งส่วนเกินนั้นเบิกจ่ายจากวงเงินคงเหลือใน
ภาพรวมของงบเงินกันเหลื่อมปี ทั้งนี้รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด และรายการที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๑๗ รายการ รวมจ านวน
เงิน ๑๒๘.๔๘ ล้านบาท และน าไปกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๑ รายการ เป็น
จ านวนเงินรวม ๒๖.๐๔ ล้านบาท และจ านวน ๖ รายการ ยังไม่สัญญา รวมจ านวนเงิน 
๑๐๒.๔๔ ล้านบาท 
 คณะกรรมการเห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๒ ดังกล่าว 
และมีความเห็นว่าส่วนใหญ่รายการที่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายเป็นโครงการรายจ่ายงบลงทุนซึ่ง
อยู่ระหว่างจัดท าขอบเขตรายละเอียดงานและราคากลาง จ านวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการที่มีรายละเอียดซับซ้อน เห็นควรเร่งด าเนินการจัดท าขอบเขตรายละเอียดงาน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปและควรรวบรวม
รายการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องจากรายการเงินกันเหลื่อมปี  ๒๕๖๒ และรายการใน
แผนปฏิบัติ งานประจ าปี  ๒๕๖๓ ที่ยั งด า เนินการไม่แล้ว เสร็จ  เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นรายการเงินกันเหลื่อมปี  ๒๕๖๓ 
ต่อไป 
 ๒.๒ ประเด็นตามท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินติดตามจากผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชี(บจก.ส านักงานสามสิบสี่  ออดิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
ข้อสอบถามเพ่ิมเติม และมีข้อเสนอแนะแจ้งเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฎในรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าป ี
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่พบว่า
ช ารุดเสื่อมสภาพจ านวน ๘๑ รายการ นั้น ขอให้เร่งด าเนินการจ าหน่ายก่อนที่ผู้สอบ
บัญชีจะเข้าตรวจสอบเพ่ือไม่ให้ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบของปี ๒๕๖๓ ขณะนี้
ทางหอฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบหาข้อเท็จจริง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 
๒๑๔ ก่อนการพิจารณาด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ ต่อไป 
 ๒.๓ กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

 ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับทบทวนประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และขอให้เพ่ิมเติมกฎหมายที่ใช้อ้างอิงไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ได้แก่ 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับหัวข้อค าว่า “อิสระ” 
เป็น “ความเป็นอิสระ” และมีมติที่ประชุมให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ในช่วงต้นปีงบประมาณเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณนั้นต่อไป โดยมี
การพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนด้วย 
 ๒.๔ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เนื่องด้วยส านักงาน กพร. อยู่ระหว่างท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรทบทวนใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับเดิมจนกว่าจะมีข้อสรุป และได้รับหนังสือเวียนจากส านักงาน กพร. ต่อไป 
 ๒.๕ แผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖๔ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม
ตรวจสอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การตรวจสอบด้านการเงิน ๒) การตรวจสอบตามข้อก าหนด 
๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔) การตรวจสอบการด าเนินงาน (โครงการ) ๕) การ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการฯ เห็นควรเพ่ิมเติมกิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี และการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ไว้ในตารางประกอบแผนการ
ตรวจสอบ และมีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖๔  
 ๒.๖ รายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ า
ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 คณะกรรมการฯ เห็นควรน าประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินยังสูงไปบริหารจัดการ
ปีถัดไป และประเมินประเด็นความเสี่ยงของปีปัจจุบันเพ่ิมเติม และมีมติเห็นชอบ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจ าไตร
มาสที่ ๔ 
 ๒.๗ ติดตามผลข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (บจก. ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต) 



 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรให้ความส าคัญในประเด็นที่ สตง. แจ้ง
เพ่ิมเติม และประเด็นเกี่ยวกับการตรวจนับทรัพย์สิน กรณีย้ายครุภัณฑ์ระหว่างปีให้แจ้ง
งานพัสดุทราบด้วยเพ่ือการปรับปรุงสถานที่ตั้งในทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในประเด็นนี้คณะกรรมการเห็นควรมีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้ทราบทั่วกัน และ
ประเด็นการส ารองข้อมูลที่ส าคัญของหอภาพยนตร์  นอกจากมีการส ารองข้อมูลไว้
ภายในแล้ว จ าเป็นต้องมีการส ารองข้อมูลไว้ภายนอกด้วยเพ่ือความปลอดภัย จึงเห็นควร
ศึกษาแนวทางการส ารองข้อมูลไว้ภายนอก 
 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบ
บัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. เรื่องอ่ืน ๆ 
 เนื่องด้วยกรมศิลปากรขอคืนพ้ืนที่บริเวณด้านหลัง ซึ่งหอภาพยนตร์ใช้เป็น
ส านักงานชั่วคราว 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรมีการจัดท าแผนงานที่จะต้องย้ายส านักงาน
ชั่วคราวออกจากพ้ืนที่ของกรมศิลปากร และควรมีการจัดท ารายการบัญชีครุภัณฑ์
ทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือแยกเป็นครุภัณฑ์ที่ยังคงใช้งานได้ และครุภัณฑ์ช ารุด เพ่ือตัด
จ าหน่ายต่อไป 
 ข้อพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ 
 ๑) ให้หอภาพยนตร์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๒ และงบตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒) ให้กันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๑๗ 
รายการ รวมจ านวนเงิน ๑๒๘.๔๘ ล้านบาท และจ านวน ๖ รายการ ยังไม่มีสัญญา รวม
จ านวนเงิน ๑๐๒.๔๔ ล้านบาท 
 ๓) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
 ๔) ให้น าประเด็นความเสี่ยงที่ยังสูง ไปบริหารจัดการต่อไปถัดไป และประเมิน
ประเด็นความเสี่ยงของปีปัจจุบันเพิ่มเติม 
 ๕) ให้มีการศึกษาแนวทางการส ารองข้อมูลไว้ภายนอก เพ่ือความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ส าคัญของหอภาพยนตร์ 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเร่งผลักดันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



 

 

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ไตรมาสที ่๔ 

   สาระส าคัญ 
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ว่า ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 

หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นล าดับมา บัดนี้หอ
ภาพยนตร์ฯ ได้จัดท ารายงานการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ใน
รอบไตรมาสที่ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

 
๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๔ 
   สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ และ
ได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๔ 

 



 

 

๔.๕ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที ่๔ 
ตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

   สาระส าคัญ 
หอภาพยนตร์ ได้ท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๔ ของหอภาพยนตร์ ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน คณะกรรมการ
ควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และได้เสนอใน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาแล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ 
๔ ตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 
 
 ๔.๖ เรื่อง รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที ่๔ 
สาระส าคัญ 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วัน
จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 
 
 ๔.๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
สาระส าคัญ 
 ตามค ารับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้าน
คุณภาพการให้บริการ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้
จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ นั้น 
 บัดนี้  หอภาพยนตร์ฯ ได้ปรับปรุงการให้บริการของหอภาพยนตร์ตาม
ข้อเสนอแนะผู้รับบริการแล้ว และจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยบุคคลภายนอก 
ปรากฏผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ปี ๒๕๖๓ เป็นดังนี้ กิจกรรมการจัด
ฉายภาพยนตร์ ร้อยละ ๙๑.๔๐ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ร้อยละ ๙๑.๘๕ สื่อโซเชียล
มีเดียของหอภาพยนตร์ ร้อยละ ๘๐.๐๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจงานบริการ ๓ ด้าน คิด
เป็นร้อยละ ๘๗.๗๘ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



 

 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
 
 ๔.๘ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
สาระส าคัญ 
 ตามที่หอภาพยนตร์ด าเนินตามภารกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และยังมีความ
จ าเป็นในการด าเนินการอยู่  ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย 
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใด
ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจ าเป็น
จะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้
คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๓ จ านวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓ 
จ านวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท 
 
 ๔.๙ เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
สาระส าคัญ 
 ตามที่หอภาพยนตร์ด าเนินการตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลได้
ด าเนินการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินองค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลคะแนนรวม ๘๕.๔๒ ผลการประเมิน
ระดับองค์กรอยู่ในระดับดีมาก และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการ
ประเมินเพื่อส่งให้ กพร. ต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ผลคะแนนรวม ๘๕.๔๒ ผลการประเมินระดับองค์กรอยู่ในระดับดีมาก 
 
 ๔.๑๐ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน 
การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.... 
สาระส าคัญ 
 ตามท่ี คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท า
ข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ตามแนวทางที่
ส านักงาน กพร. ได้จัดท าขึ้น และให้คณะกรรมการองค์การมหาชนพิจารณาน าไปปรับ
ใช้ตามอ านาจหน้าที่ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการด าเนินการขององค์การมหาชน รวมถึงการออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรอืข้อก าหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่อง การบริหาร
และการจัดการการเงินด้วย 
 หอภาพยนตร์ฯ ได้น าแนวทางการจัดท าข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วย
การเงิน การบัญชี และงบประมาณ ตามมติของ กพม. มาปรับปรุงข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ได้
กรุณาช่วยตรวจทานภาษาและเนื้อหา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การ
บัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.... และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
 ๔.๑๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.... 
สาระส าคัญ 
 ตามที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๒ 
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล จึงได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับขององค์การมหาชน ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล ของหอภาพยนตร์ฯ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดจั้งหอภาพยนตร์ฯ ฉบับ
ที ่๒ 
 ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ปรับปรุงตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เกี่ยวกับการจัดท าข้อบังคับฯ ขององค์การมหาชนว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล ตามมติที่ประชุม กพม. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่มุ่งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ คุณธรรม ความโปร่งใส และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
 บัดนี ้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดท าร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.... เสร็จสิ้น และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้
ตรวจแก้ร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนจะถูกตัด
สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ หอภาพยนตร์จึงน่าจะศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
เพ่ิมเติม เพ่ือชดเชยเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น  
 



 

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.... และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒. มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศึกษาเรื่องสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่นเพ่ิมเติม 
 
 ๔.๑๒ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕ 
สาระส าคัญ 
 ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไปแล้ว และหลังจากด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ หอภาพยนตร์
ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งหอภาพยนตร์ 
 หอภาพยนตร์ฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕ เพ่ือปรับปรุงเป้าหมายให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
ต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ทบทวนแผนยุทธศาสตตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕ ที่ได้ทบทวน 
 
 ๔.๑๓ เรื่อง แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของหอภาพยนตร์เป็นไปตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์
หอภาพยนตร์ แผนแม่บทองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดองค์การมหาชน
ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชน และใช้เป็นแผนในการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่  ๗ เมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) แผนงานพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ แผน
แม่บทองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดองค์การมหาชนของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การมหาชน 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจาณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
 



 

 

 ๔.๑๔ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 
  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ให้ความส าคัญการประหยัดพลังงาน 
 - แนวทางในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 - ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์มากข้ึน 
 - เผยแพร่จดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ในพ้ืนที่สื่อมากข้ึน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการด าเนินการข้อเสนอแนะ 
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
    เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม
   พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
  
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


