
 

 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๓ พฤศจิกายน 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.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 
๖.   หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการ 

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

 
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 ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการ นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ 

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- เอกสารประกอบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

- เอกสารประกอบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 - สมุดนัดหอภาพยนตร์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

 กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ แก้ไขดังนี้ ยกเลิกข้อความ
บรรทัดที่ ๕ และ ๖ “การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓” แก้เป็น  “ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล รายงานว่า” 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  ๓.๑ เรื่อง ผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
   สาระส าคัญ 

  ตามท่ีคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการประชุมแต่
ละครั้ งเ พ่ือเป็นแนวทางให้หอภาพยนตร์ไปด าเนินการ  ซึ่ งหอภาพยนตร์ได้รับ



 

 

ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการและรับข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดแนวทางในอนาคต หอภาพยนตร์ได้ท าข้อสรุปข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลด าเนินการ 

ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ปรับรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์ 
สร้างความใกล้ชิด คุ้นเคย ท าให้เกิดการ
ติดตามและรู้จักหอภาพยนตร์มากข้ึน 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไปเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการสื่อสารในสื่อ
ออนไลน์ สร้างความใกล้ชิด คุ้นเคย ท า
ให้เกิดการติดตามและรู้จักหอภาพยนตร์
มากขึ้น 

- ใช้ช่องทางเฟซบุ๊คในการเพ่ิมรายได้จาก
การจ าหน่ า ยสิ น ค้ าที่ ร ะลึ ก ข อ ง หอ
ภาพยนตร์  ปรับการน าเสนอสินค่าใน
เว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 

หอภาพยนตร์ ไ ด้ เ พ่ิ มช่ อ งทา งการ
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกของหอภาพยนตร์ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค 

ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ให้ความส าคัญการประหยัดพลังงาน หอภาพยนตร์มีโครงการด าเนินการใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายการระบบ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า  ซึ่ งจะ
สามารถด าเนินการน าข้อมูลมาบริหาร
จั ด ก า ร ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

-  แนวทาง ในการจั ดหาร าย ได้ เ พ่ื อ
สนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไปเป็น
ข้อมูลในการหาแนวทางในการจัดหา
รายได้เ พ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้กับ
เจ้าหน้าที่ ในองค์กร และจะน าเรื่อง
สวัสดิการหารือกับคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลต่อไป 

- ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้าใจใน
ภารกิจของหอภาพยนตร์มากขึ้น 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไป
เข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์มาก
ขึ้น 

ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- เผยแพร่จดหมายข่าวของหอภาพยนตร์
ในพ้ืนที่สื่อมากข้ึน 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการจัดท า
จดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ใน
ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค 
 
 
 



 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลการด าเนินการ 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- เร่งการเบิกจ่ายรายการกันเหลื่อม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

หอภาพยนตร์จะเร่งด าเนินการเบิกจ่าย
รายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ ให้ กับประชาชนใน พ้ืนที่
บริเวณใกล้เคียงหอภาพยนตร์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ห อ ภ า พ ย น ต ร์ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ ให้ กับประชาชนใน พ้ืนที่
บริเวณใกล้เคียงหอภาพยนตร์ โดยส่ง
จดหมายข่าวถึงหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ใน
พ้ื นที่ ใ ก ล้ เ คี ย งหอภ าพยนตร์  เ ช่ น 
โรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดท ารายงานตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ 
(Impact) จากการด าเนินงานให้ชัดเจน
ส า ม า ร ถ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ขอ
งบประมาณเพ่ือให้เข้าใจการด าเนินงาน
ของหอภาพยนตร์มากขึ้น 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้ถึงแสดงผลกระทบ
จากการด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น 

- เผยแพร่ภาพยนตร์ประเภทส่งเสริม
ส ถ า บั น ค ร อ บ ค รั ว  ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ 

หอภาพยนตร์ได้เลือกภาพยนตร์ประเภท
ของการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เผยแพร่ในช่อง 
ทางออนไลน์แล้ว เช่น ช่องยูทูป เฟซบุ๊ค 

    
 มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อ
   วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่ง
   อักษร ขอเสนอรายงานสรุป 

 ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า การประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๓ เป็นการประชุมเดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงานยังไม่
เป็นผลชัดเจน จึงขอรายงานแผนงานที่มีความคืบหน้า ดังนี้ 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

    ๑. การจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นเครือข่ายการเผยแพร่หรือการ
   ให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์อย่างน้อย ๑ แห่ง หอภาพยนตร์วางแผนจัดท าความ
   ร่วมมือในการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลกับมหาวิทยาลัยบูรพา 



 

 

    ๒. การจัดท าต าราและคู่มือการสอนวิชาภาพยนตร์เพ่ือวิชาเลือก เดือนตุลาคม 
   ๒๕๖๓ ได้พิจารณาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
    ๓. การขยายฐานการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาทั่วประเทศ ส่งเสริมการจัด
   ฉายภาพยนตร์ที่หลากหลายและเพ่ิมปริมาณจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนัง
   โรงเรียน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๒ จังหวัดคือ เชียงใหม่ และนราธิวาส 

 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) 

    ส านักงานพัฒนาระบบราชการอยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
 ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓ 
 
  ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๖/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาระส าคัญ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้ งที่  ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวน
จ ารัส ขอเสนอรายงานสรุป  
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
ด าเนินการตรวจสอบและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
ดังนี้ 

  ๑.  เรื่องเพื่อทราบ จ านวน   ๒  เรื่อง 
   ๑.๑  การเข้าตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) 
  บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ในปีงบประมาณ 

   พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แจ้งเข้าตรวจรอบท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือ 
  รับรองงบการเงิน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ 
   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะได้มีการเข้าร่วมประชุมเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบ
   กับคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เพ่ือจะสามารถ
   น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน ๑๕๐วัน ตามที่กฎหมายก าหนด (๒๖ กุมภาพันธ์ 
   ๒๕๖๔)  

 

   ๑.๒  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การ
   ประเมินภายในองค์กร 

  ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งแนวปฏิบัติการประกันและการ
   ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ตามหนังสือที่ กค 
   ๐๔๐๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  แนวทางประกอบด้วย ๒ รูปแบบ คือ 
   ๑) การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนินไป เป็นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้น
   การปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถก าหนดแบบฟอร์มได้เอง ๒) การประเมินตนเองเป็น



 

 

   ระยะ เป็นการประเมินรายครั้ง ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด และต้องรายงาน
   ผลการประเมินตนเองเป็นระยะ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการ
   ตรวจสอบทราบหลังการประเมินเสร็จสิ้น และน าส่งกรมบัญชีกลางภายในไตรมาสแรก
   ของปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ให้เริ่มประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

  ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา   ๗  เรื่อง  ได้แก่ 
   ๒.๑  ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓  

  รายการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จ านวน ๙๕ รายการ รวมจ านวนเงิน ๔๓.๔๓
   ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หรืออยู่
   ระหว่างส่งมอบงานตามสัญญา ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลการเบิกจ่ายเป็น
   จ านวนเงินรวม ๗.๗๘ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๒  

  คณะกรรมการเห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และใน
   การรายงานผลครั้งต่อไปให้มีสรุปสถานะการด าเนินการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
   ติดตาม และเห็นภาพรวมชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เอกสารแนบ ๑) 

 

   ๒.๒  ประเด็นตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินติดตามจากผลการ
   ตรวจสอบของผู้สอบบัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบของ
   ผู้สอบบัญชี (บจก.ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
   ข้อสอบถามเพ่ิมเติม และมีข้อเสนอแนะแจ้งเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฎในรายงานผลการ
   ตรวจสอบประจ าปี 

  หอภาพยนตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ในประเด็นพบ
   พัสดุช ารุดเสื่อมสภาพจ านวน ๘๑ รายการ และได้รายงานผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

   คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเร่งด าเนินการจ าหน่ายพัสดุช ารุดตามรายงาน
   ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือให้พัสดุที่มีอยู่จริงตรงตาม
   ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่อไป 

 
   ๒.๓ กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   

  ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับทบทวนประจ าปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
   เกี่ยวข้อง  

  คณะกรรมการมีมติให้ผู้ตรวจสอบภายใน ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบกับองค์การ
   มหาชนอ่ืน และประสานสอบถามกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรายงานผลการ 
   ตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
   ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่ายงานภาครัฐ  พ.ศ. 
   ๒๕๖๑ และ ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  แล้วน ากลับมาเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 

 

   ๒.๔  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

   ๒๕๖๔  เนื่องด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิม จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์
   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน โดยคณะกรรมการพัฒนาและ
   ส่งเสริมองค์การมหาชน ส านักงาน ก.พ.ร.  พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมากระทรวงการคลัง แจ้ง
   เวียนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
   ภายในส าหรับหน่ายงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับ
   ใช้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้  ส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างท าความตกลงกับ 
   กระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

  คณะกรรมการมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ทั้ง ๒ ฉบับ มีผลบังคับใช้กับหน่วยงาน
   ภาครัฐ จึงขอให้เพ่ิมเติมคุณสมบัติในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมมี ๔ ข้อ 
   เพ่ิมเป็น ๗ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง ๒ ฉบับ (เอกสารแนบ ๒) 

 
 

   ๒.๕  แผนการบริหารความเสี่ยง  และแผนการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  แผนการบริหารความเสี่ยง หอภาพยนตร์ ได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท 

   ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F)  ด้านกลยุทธ์(S) และด้านการปฏิบัติตาม
   ระเบียบและกฎหมาย(C)  ซ่ึงได้ระบุปัจจัยเสี่ยงจ านวน ๕ ปัจจัยเสี่ยง  

  คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงให้มีความชัดเจนเข้าใจ
   มากยิ่งขึ้น และควรตัดปัจจัยด้านการเงินออก ๑ ปัจจัย เพ่ือไปบริหารจัดการภายในฝ่าย
   ได้  ปัจจัยเสี่ยงเป็นดังนี้ 

 O1 ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า 
 F1 การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 S1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
 C1 ข้อบังคับและระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการเงิน บัญชี และงบประมาณ และการ

   บริหารงานบุคคลตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
   (กพม.) ยังไม่ครบถ้วน 

  แผนการควบคุมภายใน เป็นกิจกรรมที่ใช้ส าหรับลดระดับความเสี่ยง ซึ่งได้
   จัดท าตามรูปแบบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

  คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ตามความเห็นคณะกรรมการ ก่อน
   น าเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป 

  
 

   ๒.๖  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้
   ตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

  ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
   ผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้มีการประเมินผลการควบคุม
   ภายใน มีการจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  และรูปแบบวิธีการเป็นไป
   ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
   ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

 

  คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
   ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
   ๒.๗ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่  ๔ 

   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่ ๔ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  แผนงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๔๕.๘๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑๙๑.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๐ ประกอบด้วย เงิน
งบประมาณจัดสรรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เบิกจ่ายสะสมร้อยละ ๔๒.๐๑ งบเงินกันเหลื่อม
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายสะสมร้อยละ ๓๒.๙๒ หากรวมรายการกัน
เงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔๓.๔๒ ล้านบาท ดังนั้นหอภาพยนตร์ มีผลการใช้
จ่ายงบประมาณรวมรายการกันเงินเหลื่อมปีเป็นจ านวนเงิน ๒๓๔.๖๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๘๖ ผู้ตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการในงบรายจ่าย
ลงทุน ขอให้เร่งรัดจัดท ารายละเอียดขอบเขตงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ภายในไตร
มาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒) ขอให้เร่งรัดด าเนินการ เพ่ือให้เบิกจ่าย
รายการกันเงินเหลื่อมปีที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑ รายการ  รวม
จ านวนเงิน ๒๖.๐๔ ล้านบาท 

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจ า
ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓) 

 

  ข้อพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ 
๑) ให้หอภาพยนตร์ เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 

๒๕๖๓  
๒) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓) เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔ 
๔) ให้หอภาพยนตร์ เร่งรัดด าเนินการจัดท ารายละเอียดขอบเขตงานโครงการในงบ

รายจ่ายลงทุน  
๕) เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - รายการกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จ านวน ๙๕ รายการ มอบคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ITA) เห็นควร
ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรเกี่ยวกับการประเมิน  
  - ทาบทามที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๖/๒๕๖๓ 



 

 

 
  ๔.๓ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส หอภาพยนตร์ได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงขององค์กรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรปรับการใช้ถ้อยค าในการเขียนแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  ๔.๔ เรื่อง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส หอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า แก้ไขชื่อเป็น แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ และปรับตารางโดยเพ่ิมหัวข้อตารางแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระบุระยะเวลาในการตรวจสอบและติดตามผลให้ชัดเจน  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  ๔.๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี



 

 

ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  - น าเสนอภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
  - การลงสื่อประชาสัมพันธ์รถโรงหนัง ควรระบุชื่อ รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ซึ่ง
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามรถว่า “เฉลิมทัศน์” ให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
    เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๕ น. 
  
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


