
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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.   ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

(นางสาวเพชรรัตน์  สายทอง) 
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 ผู้ช่วยปลัดฯ นางสาว
เพชรรัตร์ สายทอง 

๑.๒.๒ เอกสารแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑.๒.๒.๑ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๒.๒ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

 ๑.๒.๒.๓ จดหมายข่าว หอภาพยนตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๖๒ มีนาคม – 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.๒.๓ รายงานกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑.๒.๓.๑ จัดกิจกรรมการภาพยนตร์สนทนา “คึกฤทธิ์เยือนจีน” เมื่อ

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเชิญนายเตช บุนนาค และ นายสุทธิชัย หยุ่น เป็น
วิทยากร 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    ๑. หน้า ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการ
   ของคณะกรรมการองค์การมหาชน ล าดับที่ ๘ หัวข้อการด าเนินงาน ปรับเรียบเรียงใหม ่
    ๒. หน้า ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
   หอภาพยนตร์ ล าดับที่ ๓ “หอภาพยนตร์ควรมีการตอบโต้กับผู้ชมในสื่อออนไลน์” ปรับ
   เป็น “หอภาพยนตร์ควรมีการโต้ตอบกับผู้ชมในสื่อออนไลน์” 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ตามท่ีมีการแก้ไข 

 



 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

   สาระส าคัญ 
  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หอภาพยนตร์จึงกลับมาเปิดบริการตามปกติ 
ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยหอภาพยนตร์ออกมาตรการให้บริการหอ
ภาพยนตร์ในช่วง (COVID-19) ระลอกใหม่เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
ดังกล่าว ดังนี้ 
  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ 

    ๑. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนที่หอภาพยนตร์ 
    ๒. ลงทะเบียน ณ ศูนย์บริการ เพ่ือเช็คอินก่อนเข้า 
    ๓. ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มาด้วยกัน โปรดรักษาระยะห่างระหว่างกัน 
    ๔. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในอาคาร 
    ๕. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ 
    ๖. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ 
    มาตรการของหอภาพยนตร์ 
    ๑. เคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิ อนุญาตเฉพาะผู้มีอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ °c 
   เข้าพ้ืนที่ 
    ๒. จ ากัดจ านวนผู้เข้าชม ไม่เกิน ๕๐% ของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ 
    ๓. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 
    ๔. ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ห้องน้ า และพ้ืนผิวสัมผัส ในพ้ืนที่ให้บริการอย่าง
   สม่ าเสมอ 
    ๕. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face shield ระหว่างการ
   ให้บริการ 
    ๖. จัดที่นั่งและจุดรอคิวเข้าชม โดยมีระยะห่างกันไม่ต่ ากว่า ๑ เมตร 
    ๗. ควบคุมไม่ให้มีผู้เข้าใช้บริการในพ้ืนที่เกินจ านวนที่ก าหนด 
    ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
    กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๑. เพ่ิมช่องทางการลงทะเบียนผ่านโปรแกรม ไทยชนะ 

  ๒. หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินที่ก าหนดหอภาพยนตร์ควรมีมาตรการในการ
รองรับ 
  ๓. ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีการจัดระเบียบการคัดกรองได้ดี 
   
 มติที่ประชุม   รับทราบ การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 
   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑๕ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวน
จ ารัส ขอเสนอรายงานสรุป ดังนี้ 
 ๑.  เรื่องเพื่อทราบ จ านวน   ๒  เรื่อง 

เรื่องที ่๑  การก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน 

ด้วยกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔  
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน แจ้ง
หน่วยงานภาครัฐถึงการก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ ๑. งานให้ความ
เชื่อมั่น (Assurance Services) ๑.๑ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ๑.๒ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๑.๓ การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน (Performance Audit) ๑.๔ การตรวจสอบอ่ืน ๆ เช่น การตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ  และ๒. งานบริการ
ให้ค าปรึกษา (Consulting Services) หมายถึงการให้ค าปรึกษา แนะน าและบริการอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกับ
ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐ และปรับปรุง
กระบวนการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดี
ขึ้น 

คณะกรรมการเห็นควรมอบงานตรวจสอบภายใน พิจารณาจัดท าขอบเขตงาน  
บริการให้ค าปรึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

เรื่องที่ ๒  การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของ
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ด้วยกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ 
   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
   กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว แจ้งก าหนดกรอบการ
   จัดท ากฎบัตรเพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดท ากฎบัตรของหน่วยงาน ดังนี้ 

 ๑. การระบุเนื้อหาในกฎบัตร ควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยปรากฎตาม
หนังสือเวียน  

๒. การให้ความเห็นชอบกฎบัตรจากผู้มีอ านาจ 
๒.๑ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากการ

ประชุมคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการแก้ไขข้อความในกฎบัตรต้องผ่าน
ความเห็นชอบ 

๒.๒ กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีหน่วยงานของรัฐที่มี
 โครงสร้างองค์กรในรูปแบบขอบคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 
 

๓. การลงนามในกฎบัตรอาจให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงนามท้ายกฎบัตร 
๓.๑ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ลงนามเห็นชอบ ได้แก่ 

 ประธานกรรมการของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ  ประธานกรรมการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๓.๒ กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีหน่วยงานของรัฐที่มี
 โครงสร้างองค์กรในรูปแบบขอบคณะกรรมการผู้ลงนามเห็นชอบ ได้แก่ ประธาน
กรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการฯ เห็นควรมอบงานตรวจสอบภายในทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกรอบการ
จัดท ากฎบัตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
  ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา   ๕  เรื่อง   

เรื่องที่ ๑  การตรวจสอบและรับรองงบการเงิน และประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบการรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้สอบบัญชี บริษัท สามสิบสี่ออดิต จ ากัด  ประกอบด้วย 
๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การตรวจสอบงบการเงิน  ๒) การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและการ
จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ ๓) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  สรุปประเด็นที่
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑ การตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ โดยถูกต้องตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด และไม่พบข้อมูลการทุจริตแต่อย่างใด โดยผู้
ตรวจสอบภายในได้สอบทานงบการเงินมาก่อนแล้ว 

ประเด็นที่ ๒ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและการจัดการทรัพย์สิน
และการบริหารโครงการ  

 จากการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การจัดการทรัพย์สิน การบริหาร
 โครงการและระบบการควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ฯ พบว่า โดยรวมหอภาพยนตร์
 ฯ มีระเบียบปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและทรัพย์สินโดยรวมครบถ้วน และได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
ตามกฎระเบียบที่วางไว้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินงบประมาณ 
อย่างไรก็ตามยังมีเงินงบประมาณจ านวนหนึ่ง ซึ่งยังเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาที่ได้วางไว้ ดังนั้นหอภาพยนตร์ฯ ควรเร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผลของการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การจัดการทรัพย์สิน 
การบริหารโครงการและระบบการควบคุมภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณที่ต้องบริหารการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จ านวนทั้งสิ้น ๓๔๕.๘๓ ล้านบาท ประกอบด้วย  



 
 
 

เงินงบประมาณที่หอภาพยนตร์ฯ ได้รับจัดสรรประจ าปี ๒๕๖๓ 
จ านวน  ๑๕๑.๔๕ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณ พรบ. จานวน ๑๔๑.๔๕ 
ล้านบาท และขอใช้เงินสะสมระหว่างปี จ านวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ณ วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท และมีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบ
ลงทุน รายการครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ระบบดิจิทัลไปสมทบรายการซ่อมแซมฟิล์ม 
จ านวน ๐.๒๐ ล้านบาท โดยเป็นไปตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

งบประมาณโครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ หอภาพยนตร์ฯ มีเงินกันจาก
ปีก่อนด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๙๔.๓๘ ล้านบาท 

๑.๑ ระเบียบการใช้จ่ายเงินแต่ละด้าน มีดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารของหอภาพยนตร์ฯ  ได้ออกข้อบังคับ 

ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณของหอภาพยนตร์ โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลหอภาพยนตร์ฯ ให้การด าเนิน กิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยอ านาจหน้าที่รวมถึง การควบคุมดูแล การด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป 
ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวกับหอภาพยนตร์ฯ ใน
เรื่องต่างๆ 

๑.๒ ระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน  
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ฯ ด้าน

การรับ –จ่าย พบว่า มีระบบการควบคุมภายในทางการเงินที่ส าคัญโดยรวมครบถ้วน
เรียบร้อย 

๑.๓  การบริหารงบประมาณของหอภาพยนตร์ 
หอภาพยนตร์ฯ เบิกจ่ายเงินไปแล้ว จ านวน ๖๓.๖๓ ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ ๔๒.๐๑ ของงบประมาณปี ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจ าพ้ืนฐาน 
จ านวน ๓๒.๔๓ ล้านบาท โดยการจ่ายเงินที่ เกิดขึ้นถือว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของหอภาพายนตร์ฯ และไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่
ผิดปกติหรือขัดต่อระเบียบและวิธีปฏิบัติในการ เบิกจ่ายเงินที่หอภาพยนตร์ฯ ได้ก าหนด
ไว้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  

หอภาพยนตร์ฯ มีรายการผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นจ านวน ๔๓.๔๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๖๘ ของงบประมาณปี 
๒๕๖๓ ทั้งนี้เงินที่กันไว้ไดข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ เพ่ืออนุมัติ
เงินกันเหลื่อมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

ส าหรับเงินงบประมาณคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จ านวน ๔๔.๓๙ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑ ของงบประมาณทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ผลการ
ด าเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ อยู่ในระดับที่ปานกลาง โดยมีเงินกันคงเหลือค่อนข้างมาก 
ทั้งนี้จ านวนเงินคงเหลือดังกล่าวจะถูกน าไปเป็นเงินสะสมของหอภาพยนตร์ฯ ตาม



 
 
 

ระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ฯ หากมีความประสงค์จะน ามาใช้ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ต่อไป 

งบประมาณโครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒  
งบประมาณโครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๙๔.๓๘ ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๑ ของงบประมาณท้ังหมด ส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายลงทุนเพ่ือ
ด าเนินการปกติ จ านวน ๑๘๓.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๔ ของงบประมาณ
ทั้งหมดฃ 

หอภาพยนตร์ฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน ๖๔.๐๐ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๓ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีภาระผูกพันสัญญาไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจ านวน ๒๖.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๔ ของ
งบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้เงินที่กันไว้ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์ฯ เพ่ืออนุมัติเงินกันเหลื่อมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๓ 

ทั้งนี้จ านวนเงินคงเหลือสูงถึงจ านวน ๑๐๓.๖๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓.๓๔ ของงบประมาณโครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๒ จะถูกน าไปเป็นเงินสะสม
ของหอภาพยนตร์ฯ ตามระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ฯ หากมีความประสงค์จะ
น ามาใช้ก็ต้องท าการขออนุมัติจากคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ต่อไป  

ข้อสังเกต  
หอภาพยนตร์ฯ มีเงินกันเหลื่อมปีทั้งสิ้น จ านวน ๗๐.๑๓ ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๘ ของงบประมาณทั้งหมด และมีเงินงบประมาณคงเหลือสูงถึง 
๑๔๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๒ ของงบประมาณท้ังหมด ซึ่งถือว่าเป็นจ านวน
ที่ค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นว่าหอภาพยนตร์ฯ ไม่อาจด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามกรอบงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของหอภาพยนตร์ฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีเงินคงเหลือที่ไม่ต้อง
มีการเบิกจ่ายแล้วอีกเป็นจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ  
๑. หอภาพยนตร์ฯ ควรหาวิธีบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และไม่ควร
มีเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือสูงเกินไป โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพ่ือการ
ด าเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ  

๒. หอภาพยนตร์ฯ ควรผลักดัน และเร่งรัดการด าเนินโครงการ
เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายเงินตามแผน และในการจัดท าแผนควรค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
การด าเนินโครงการเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ และไม่ควรมีเงินคงเหลือเป็น
จ านวนที่ มากเกินไป อีกทั้งหอภาพยนตร์ฯ ควรมีแผนรองรับเพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับสภาวะวิกฤตของสถานการณ์
โรคระบาดในปัจจุบันเพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหอภาพยนตร์ฯ สามารถ



 
 
 

เบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์ฯ มาก
ที่สุด  

๓. ในกรณีที่มีจ านวนเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือค่อนข้างสูง 
หอภาพยนตร์ฯ อาจพิจารณาใช้เงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือในอดีตก่อนการขอ
งบประมาณใหม่เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของประเทศมีความเหมาะสมและน าเงิน
ไปใช้ในโครงการที่มีความจ าเป็นมากกว่าได้ก่อน  

๑.๔ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหอภาพยนตร์   
รายได้จากงบประมาณปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๔๑.๔๕ ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ ๙๓.๔๒ ของรายได้ทั้งสิ้น ลดลงจากปีก่อน จ านวน ๒๕.๙๓ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๔๙ ของรายได้ปี ๒๕๖๒ เนื่องจากงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ เสร็จสิ้นแล้ว 

รายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน ๙.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๖.๕๘ ลดลงจากปีก่อน ๑.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๓ เนื่องจากปีนี้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ท าให้บางกิจกรรม
หยุดชะงัก เช่นกิจกรรมภาพยนตร์เงียบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหอภาพยนตร์ฯ ยัง
ได้รับรายได้ค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าถึงจ านวน ๓.๔๒ล้านบาท   

ข้อเสนอแนะ 
หอภาพยนตร์ฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเกินกว่า 

๑.๘๐ ล้านบาท หอภาพยนตร์ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการของกรมสรรพากร 

๒. การประเมินผลการจัดการทรัพย์สินของหอภาพยนตร์  
๒.๑ ระเบียบด้านทรัพย์สิน  
หอภาพยนตร์ฯ ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติด้านพัสดุ  
๒.๒ ระบบการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน  
โดยรวมหอภาพยนตร์ฯ มีระบบการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน

ที่ส าคัญ ดังนี้  
๑) หอภาพยนตร์ฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการบริหารจัดการพัสดุของหอภาพยนตร์ฯ  
๒) มีค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าพัสดุและ

 เจ้าหน้าที่พัสดุ  
๓)  มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ า ปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้ผู้อ านวยการของหอ
ภาพยนตร์ฯ  รับทราบตามก าหนด  

๒.๓ การใช้จ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สิน  
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หอภาพยนตร์ฯ มีสินทรัพย์ประเภท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าราคาทุน จ านวน ๘๕๐.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๙๘ ของมูลค่าราคาทุนทรัพย์สินทั้งสิ้น เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน 



 
 
 

๕๘.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๕ ของมูลค่าราคาทุนทรัพย์สินทั้งสิ้น ส่วนใหญ่
เพ่ิมขึ้นจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

๒) หอภาพยนตร์ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรม
 คอมพิวเตอร์ จ านวน ๐.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของมูลค่าราคาทุนทรัพย์สิน
ทั้งสิ้น ปีปัจจุบันไม่มีการซื้อเพ่ิมท าให้มีมูลค่าเท่าเดิม   

๓) ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หอภาพยนตร์ฯ ได้โอนงาน
ระหว่างก่อสร้าง จ านวน ๓๗๖.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๗ ของมูลค่าราคาทุน
 ทรัพย์สินทั้งสิ้น เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๓๗๖.๓๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่
 เพ่ิมข้ึนจากการโอนอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติที่สร้างแล้วเสร็จและ
 เริ่มใช้งานในปีปัจจุบัน 

๒.๔ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓  
หอภาพยนตร์ฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ

จ่ายพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ ตามค าสั่ง หอภาพยนตร์ฯ ที่ ๕๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๙ 
กันยายน ๓๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ และข้อ ๒๐๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุได้ด าเนินการตรวจนับพัสดุแล้ว โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการหอ
ภาพยนตร์ฯ ตามบันทึกข้อความที่ วธ ๐๙๐๐.๑/๑๕๑๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
และน าส่งรายงานการตรวจสอบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที ่วธ ๐๙๐๐/๒๕๙๕ 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ได้สุ่มตรวจนับทรัพย์สิน โดยรวม
ทรัพย์สินมีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของหอภาพยนตร์ฯ รวมถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามขณะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับทรัพย์สินมี
ข้อสังเกตบางประการ ทั้งนี้ได้เสนอในเรื่องที่ ๓ รายงานการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในแล้ว 

ข้อสังเกต  
โครงการอาคารศูนย์อนุ รักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ

ด าเนินการสร้างแล้วเสร็จ และได้รับมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหอภาพยนตร์ฯ ควร
ค านึงถึงความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ของอาคารและทรัพย์สิน เนื่องจากมีมูลค่าค่อนข้าง
สูง 

ข้อเสนอแนะ  
๑. หอภาพยนตร์ฯ ควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ภายในอาคาร

ให้เกิดความคุ้มค่าในทุกพ้ืนที่ของอาคาร เพ่ือให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด และควร
เร่งจัดท า แผนการใช้ทรัพย์สินโดยเฉพาะอาคารหลังเก่าและทรัพย์สินเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว โดย หากมีแผนจะเลิกใช้งานทรัพย์สินใด ที่มีมูลค่าเป็นสาระส าคัญจะต้องมีการ
ปรับปรุงมูลค่าในทางบัญชี เพ่ือให้สะท้อนการใช้งานเหล่านั้น นอกจากนี้จะต้องเร่ง
ปฏิบัติให้ได้ตามแผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลจากการจ่ายเงิน
งบประมาณสูงสุด  



 
 
 

๒. หอภาพยนตร์ฯ ควรมีการท าประกันอัคคีภัยอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติและทรัพย์สินอ่ืนที่มีมูลค่าสูงเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สิน
ที่มีมูลค่าสูงกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการท าประกันภัย 

๓. การประเมินผลการบริหาร  
หอภาพยนตร์ฯ มีการด าเนินงานตามภารกิจ ๓ ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร

กลาง ฝ่ายอนุรักษ์ และฝ่ายเผยแพร่ โดยมีกรอบเงินงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจที่
ได้รับจัดสรรของ ๓ ฝ่าย มีข้อสังเกตดังนี้ 

ข้อสังเกต  
๑. หอภาพยนตร์ฯ มีกรอบเงินงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจที่

ได้รับจัดสรร จ านวน ๓ ฝ่าย จ านวนเงิน ๒๒.๕๑ ล้านบาท จะเห็นว่าการจ่ายเงิน
งบประมาณต่ ากว่าแผน โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายจริงในปี ๒๕๖๓ 
จานวน ๑๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๒ และมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เพ่ือ
ด าเนินการต่อในปี  ๒๕๖๔จ านวน ๓.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๗ ซึ่งมี
งบประมาณคงเหลือ จ านวน ๗.๗๙ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๑ ของเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามภารกิจที่ได้รับจัดสรร  

๒. โครงการงานจัดฉายภาพยนตร์ มีจ านวนผู้ชมภาพยนตร์และร่วม
กิจกรรมต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 
(COVID-19) ซึ่งท าให้หอภาพยนตร์ฯ ต้องปิดให้บริการกว่า ๒ เดือน และหลังจาก
กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ก็ต้องจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่ภาครัฐก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดระลอกใหม่         

จากการสุ่มตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของหอภาพยนตร์ฯ 
พบว่า การด าเนินโครงการต่างๆ บางโครงการไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ 
และไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ บางโครงการล่าช้าจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก็ยังไม่สามารถด าเนินให้เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) รวมถึงมี
ปัญหาในการด าเนินโครงการ ดังนั้นบางโครงการจึงได้เลื่อนก าหนดช่วงระยะเวลา
ด าเนินงานไปอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งส่งผลให้ต้องผูกพันงบประมาณเพ่ือเบิกจ่าย
ในปีถัดไป  

ข้อเสนอแนะ  
๑. หอภาพยนตร์ฯ ควรใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้

จ่ายเงินในแต่ละปีให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการของบประมาณในปีถัดไป รวมถึงมีการทบทวนถึงปัญหา อุปสรรค ของ
โครงการ ต่างๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนได้โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือในสภาวะวิกฤต เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
(COVID-19)  และกรณีการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 



 
 
 

๒. หอภาพยนตร์ฯ ควรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนิน โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ต้องน าจุดอ่อนหรือปัญหาของ
การด าเนินโครงการในอดีตมาปรับใช้ในการวางแผนโครงการในอนาคตอย่างเหมาะสม  

๓. หอภาพยนตร์ฯ ควรมีการวางแผนขอเงินงบประมาณในบาง
โครงการให้เหมาะสม เพ่ือมิให้มีเงินงบประมาณโครงการคงเหลือมากเกินไป 

ประเด็นที่ ๓ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วยการ
ควบคุม ๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านภาษีอากร  ๓) ด้านการบัญชี  ๔) ด้านทรัพย์สิน การ
ตรวจ นับทรัพย์สิน วัสดุส านักงาน และสินค้าคงเหลือ ๕) ด้านสารสนเทศ ๖) แบบ
ประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ๗) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับ และ ๘) ด้านอ่ืน ๆ  มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  
อย่างไรก็ตามมีบางด้านที่มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๓.๑ การควบคุมภายในด้านการเงิน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ  
หอภาพยนตร์ฯ ควรก าหนดให้มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี 

และฝ่ายการเงิน สุ่มตรวจนับเงินสดย่อยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี          

๓.๒ การควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน  
หอภาพยนตร์ฯ มีการควบคุมภายในด้านทรัพย์สินดังนี้ หอภาพยนตร์

ฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ ตามค าสั่งหอ
 ภาพยนตร์ฯ ที่ ๕๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๓๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ และข้อ ๒๐๕
 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ด าเนินการตรวจนับพัสดุแล้ว โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ฯ ตามบันทึกข้อความที่ วธ ๐๙๐๐.๑/๑๕๑๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และน าส่งรายงานการตรวจสอบให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ที่  วธ  ๐๙๐๐/๒๕๙๕ ลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามระ เบี ยบ
 กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ข้อสังเกต  
จากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๓ พบว่ารายการ

พัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ จ านวน ๙๓ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จ านวน ๕๑ รายการ 
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวณ ๔๒ รายการ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามบันทึก
ข้อความ ฝ่ายงาน บริหารกลาง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ วธ ๐๙๐๐.๑/พส.๔๒ 
เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง (กรณีพัสดุช ารุด
เสื่อมสภาพหรือไม่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือพิจารณาจ าหน่ายพัสดุ) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ แล้ว หอ ภาพยนตร์ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จปีละ ๑ ครั้ง ซึ่ง



 
 
 

เป็นไปตามรกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ  
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ในระหว่าง

ปีหากพบว่ามีครุภัณฑ์ช ารุด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรแจ้งไปยังฝ่ายพัสดุทันที เพ่ือ
พิจารณาว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวควรตัดจ าหน่ายหรือซ่อมบ ารุง เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า
มากที่สุดหากมีค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าในการซ่อมบ ารุง ควรน าเสนอต่อผู้อ านวยการเพ่ือ
พิจารณาตัดออกจากบัญชี  

 

๓.๒.๑ ด้านการตรวจนับทรัพย์สิน  
จากการสุ่มตรวจนับครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

พบว่า โดยรวมครุภัณฑ์มีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของหอภาพยนตร์ฯ อย่างไรก็ตามใน
ระหว่างที่ได้ท าการสุ่มสังเกตการณ์ตรวจนับครุภัณฑ์หลังจากมีการตรวจนับประจ าปี พบ
ข้อสังเกตบางประการดังนี้ 

ข้อสังเกต  
๑. ครุภัณฑ์บางรายการไม่ติดรหัสครุภัณฑ์กับตัวครุภัณฑ์ หรือ

รหัสจางหายไปจ านวน ๒ รายการ ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทราบ และเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

๒. ครุภัณฑ์ช ารุดและเสื่อมสภาพ จ านวน ๔ รายการ  
ข้อเสนอแนะ  
๑. หอภาพยนตร์ฯ ควรติดรหัสครุภัณฑ์กับตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน

ทุกรายการกรณีครุภัณฑ์ที่เป็นตู้ โชว์ ไม่สามารถติดรหัสครุภัณฑ์กับตัวครุภัณฑ์ได้ 
เนื่องจากต้องรักษาสภาพครุภัณฑ์ให้สมบูรณ์ สวยงามคงเดิมไว้ ควรจัดท าเป็นป้ายแขวน
ไว้กับตัวทรัพย์สินให้เรียบร้อย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและเพ่ือให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี  

๒. รายการครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ควรเสนอใน
ที่ประชุม คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติตัดจ่ายออกจากบัญชี หลังจากคณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุประจ าปีได้ด าเนินการตรวจนับแล้วเพ่ือให้ทราบว่าครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่สามารถใช้งาน
ได้จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของหอภาพยนตร์ฯ  

ข้อสังเกต  
๓. การก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์เป็นไปตามคู่มือการก าหนด

หมายเลขพัสดุของหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งอ้างอิงตามคู่มือของส านักงบประมาณ พบว่า รหัส
ครุภัณฑ์ในระบบของฝ่ายพัสดุกับกับฝ่ายบัญชีไม่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๓ 
ได้จัดท าให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วบางส่วน  

ข้อเสนอแนะ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีกับฝ่ายพัสดุ ควรจัดท ารหัสทรัพย์สินใน

ทะเบียนคุมให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยจัดท าตามตัวอย่างตาราง 



 
 
 

๓.๒.๒ ด้านวัสดุส านักงานคงเหลือ  
จากการสุ่มตรวจนับวัสดุส านักงานคงเหลือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๔ พบว่า จ านวนวัสดุตรงกันกับจ านวนวัสดุในทะเบียนคุมวัสดุส านักงานคงเหลือ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  

๓.๒.๓ ด้านสินค้าคงเหลือ  
จากการสุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือในสต๊อกขาย ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๔ พบว่าโดยรวมสินค้ามีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของหอภาพยนตร์ฯ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

 

๓.๓ การควบคุมภายในด้านสารสนเทศ  
โดยรวมผลการประเมินความเสี่ยงระบบข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสารของหอภาพยนตร์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่ า ซึ่งถือว่าหอภาพยนตร์ มีการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ดี มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ มีการ
ควบคุมโดยการก าหนดรหัสผ่าน (Password) ก่อนการเข้าใช้ทุกครั้ง อย่างไรก็ตามมี  

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรเร่งด าเนินการสอบทานสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมีการควบคุมการใช้งานผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุดในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เช่น รหัสผู้ใช้งาน Administrator มีการเปิดการบันทึก
เหตุการณ์หรือ Log ส าหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และควรมี
การเปลี่ยนรหัสผ่านของรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จากการ
 สอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท า  

๒. หอภาพยนตร์ฯ มีการเก็บรักษาสื่อส ารองข้อมูลไว้ที่ปลอดภัย
ภายในหอภาพยนตร์ฯ แล้วแต่การส ารองข้อมูลนอกสถานที่ขององค์กร อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการอย่างไรก็ตามหอภาพยนตร์ฯ ควรเร่งด าเนินการโดยเร็วเพ่ือความปลอดภัยใน
กรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานได้รับความเสียหาย และควรทดสอบข้อมูลที่ส ารองอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลรวมทั้งโปรแกรมระบบต่างๆ ที่ได้ส ารองไว้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนและใช้งานได้  

๓. การก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการก าหนดให้มีระยะเวลาในการเปลี่ยน
รหัสผ่านของผู้ใช้งานอย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการจัดท า  

๓.๔ ด้านแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
โดยรวมผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ ฯ 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ ความเสี่ยงต่ า ซึ่งถือว่าหอภาพยนตร์ฯ มีการควบคุมภายในอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก มีการก าหนดคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่



 
 
 

ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายในได้เป็นไปตาม
หลั ก  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจใน
 การสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ฯ แสดงถึงความ
มุ่งม่ันในการจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก าหนดให้บุคลากรมี
หน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงได้ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งถือว่ามี
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ดี  

ข้อเสนอแนะ 
๑. หอภาพยนตร์ฯ ควรมีการประเมินระบบการควบคุมภายในและ

การด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการสอบทาน Code of conduct โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
อิสระจากภายนอกองค์กร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงการป้องกัน
ถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน  

๒. หอภาพยนตร์ฯ ควรประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน โดยต้อง
ก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารส าคัญ ในกรณีที่ผู้บริหารท่านเดิมมิได้ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

๓.๕ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ 
๓.๕.๑ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
จากการสุ่มตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบ

อ่ืนๆ พบว่าโดยรวมการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓.๕.๒ ด้านเงินยืมทดรอง  
จากการตรวจสอบสัญญาเงินยืมทดรอง พบว่า โดยรวมถูกต้อง

เป็นไปตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓.๖ ด้านอ่ืนๆ  
๓.๖.๑ การฝึกอบรม  
จากการตรวจสอบ พบว่า หอภาพยนตร์ฯ มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่

ไปอบรมภายนอกหอภาพยนตร์ฯ ตามหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละสายงาน อีกทั้งยังมีการ
จัดอบรมภายในหอภาพยนตร์ฯ ให้กับพนักงานทุกๆ ปีโดยมีการจัดท าแผนการจัดอบรม
ที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ก าหนดแผนประจ าปีอย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่าหอภาพยนตร์ฯ มีการ
พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอซึ่งจะช่วยให้การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ  
หอภาพยนตร์ฯ ควรระมัดระวังให้โครงการอบรมต่าง ๆ มี

ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินและเพ่ือให้



 
 
 

เป็นไปตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓.๖.๒ การท าประกันอัคคีภัย  
หอภาพยนตร์ฯ ควรมีการท าประกันอัคคีภัยอาคารศูนย์อนุรักษ์

และบริการโสตทัศน์แห่งชาติและทรัพย์สินอ่ืนที่มีมูลค่าสูงเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินที่มี
มูลค่าสูงกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการท าประกันภัย 

 

๓.๖.๓ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามที่ได้มี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : Personal 

Data Protection Act) ประกาศใช้ทั้งฉบับในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคล และส่งผลให้อาจเกิดโทษทั้งทางปกครอง ทางอาญาและความรับผิดชอบทาง
แพ่งแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตาม  

ข้อเสนอแนะ  
หอภาพยนตร์ฯ ควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy policy) โดยระบุขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลงให้ชัดเจน รวมถึงขอค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ 

๓.๖.๔ แผนส ารองฉุกเฉิน 

หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง กรณีมีเหตุ
สภาวะวิกฤติและขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องใน
สถานการณ์ภาวะวิกฤติโรคติดต่ออันตราย ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้หอภาพยนตร์ฯ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนในกรณีเกิดเหตุโรคระบาด (โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙) ซึ่งถือว่าหอภาพยนตร์ฯ ได้จัดท าแผนและน ามาถือปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี อย่างไรก็ตามหอภาพยนตร์ฯ ควรปรับปรุงแผนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถรับมือได้
ในทุกวิกฤติและทุกรูปแบบ  

 

๓.๖.๕ ความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์อาคาร  
โครงการอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติสร้าง

แล้วเสร็จ และได้รับมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหอภาพยนตร์ฯ ควรค านึงถึงความ
คุ้มค่าการใช้ประโยชน์ของอาคารและทรัพย์สิน เนื่องจากมีมูลค่าค่อนข้างสูง 

ข้อเสนอแนะ  
หอภาพยนตร์ฯ ควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ภายในอาคารให้

เกิดความคุ้มค่าในทุกพ้ืนที่ของอาคาร เพ่ือให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด 

ภาคผนวก  การติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของปีก่อน 

ข้อเสนอแนะปี ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๒๐ ข้อ ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว ๑๐ข้อ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๘ ข้อ  และพิจารณาจะไม่น าไปปฏิบัติ ๒ ข้อ 

รายงานงบการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบปรากฏตาม
เอกสารแนบ (เอกสารแนบ ๑) 



 
 
 

เรื่องที่ ๒ รายงานผลสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่  ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่  ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากการตรวจสอบมีรายการทางบัญชีอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงเป็นรายการแจ้งปรับปรุงจากผู้สอบบัญชี ได้แก่รายการสินค้าคงเหลือ  รายการ
ดอกเบี้ยค้างรับของบัญชีเงินฝากประจ า และรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์
อนุรักษ์ ที่เริ่มเข้าใช้งานอาคารฯ และคิดค่าเสื่อมราคาในปี ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่  
๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมติมอบให้ด าเนินการปรับปรุงรายการทาง
บัญชีตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์ต่อไป 

เรื่องที่ ๓ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่  ๑ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่  ๑
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงบประมาณที่หอภาพยนตร์ ต้องบริหารจัดการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๒๒.๔๓ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 
 วันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔๒.๗๘ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๗
 ประกอบด้วย เงินงบประมาณจัดสรรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 
๖.๖๗ งบเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 
๕๕.๖๖ ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง จัดท ารายละเอียดขอบเขตงานสืบเนื่องจากอาคารของหอภาพยนตร์ฯ เสร็จ
ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด และเจ้าหน้าที่เ พ่ิงสามารถเข้าใช้ได้  ในปี ๒๕๖๓ ท าให้
จ าเป็นต้องพิจารณาราคากลางของงบลงทุนงานต่อเนื่องเหล่านี้ใหม่ ให้เป็นไปตามราคา
กลางวัสดุและค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง   และประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกระบวนพัสดุบ่อยครั้ง  ท าให้งานพัสดุขาดความต่อเนื่อง 
ขณะนี้ผู้อ านวยการได้มีการติดตามแผนงานงบลงทุนอย่างใกล้ชิด ผู้ตรวจสอบภายในมี
ข้อเสนอแนะขอให้แต่ละฝ่ายงานทบทวนรายการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ กรณีอาจเกิด
 ปัญหาอุปสรรคประสานแจ้งงานแผนและงบประมาณเพ่ือรวบรวมเสนอขอยกเลิก หรือ
 เปลี่ยนแปลงรายการภายในวงเงินงบประมาณเดิม  

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าไตรมาสที่ ๑ และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และมอบให้
ฝ่ายบริหารมีระบบบริหารจัดการตรวจสอบรายการกันเงินเหลื่อมปีไม่ให้มียอดการกัน
เงินเกินความจ าเป็น 

เรื่องที่ ๔ รายงานผลปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความ
เสี่ยง ประจ าไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หอภาพยนตร์ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้วิเคราะห์ และก าหนด
ประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 

O1 ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า 



 
 
 

F1 การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
S1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
C1 ข้อบังคับและระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการเงิน บัญชี และงบประมาณ 

และการบริหารงานบุคคลตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) ยังไม่ครบถ้วน 

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุม
ภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจ าไตรมาสที่ ๑ และขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินการที่วางไว้ 

เรื่องที ่๕  ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓  
รายการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จ านวน ๙๕ รายการ รวมจ านวนเงิน ๔๓.๔๓

ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หรืออยู่
ระหว่างส่งมอบงานตามสัญญา ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๗๕ รายการ รวมจ านวนเงิน ๒๗.๐๗ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๔ และอีก ๒๐ 
รายการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

คณะกรรมการเห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และเร่ง
ด าเนินการรายการงบลงทุนโดยควรมีการวางแผนก าหนดขอบเขตงานให้มีการเบิกจ่าย
เงินงวดแรกภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปีไปเบิกจ่ายในปี
ถัดไปเป็นจ านวนมาก  (เอกสารแนบ ๒) 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบและให้ข้อคิดเห็น 
   ๑) รายงานการตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

   และทรัพย์สินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ๒) รายงานสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าไตรมาสที่ ๑ ประจ าปี

   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๓) รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าไตรมาสที่ ๑ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    ๑. หอภาพยนตร์ควรร่างระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงิน และการบริหารเงิน
   นอกงบประมาณ 
    ๒. หอภาพยนตร์ควรท าประกันอัคคีภัยอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์ 
   พร้อมตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดแสดงในอาคาร 
    ๓. วางแผนเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร เพ่ือรองรับการด าเนินงานของ
   องค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  



 
 
 

    ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
   วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
   อักษร ขอเสนอรายงานสรุป ดังนี้ 
   ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่าย
 เลขานุการได้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนมกราคม (ตามเอกสารแนบ หน้า ๑ 
- ๗) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรับทราบ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหอ
ภาพยนตร์ ซ่ึงแผนงานและกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ยกตัวอย่าง
กิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

๑. การช าระเอกสารการรับมอบภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการตามแผน  

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
 เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adlib อยู่ในกระบวนการ Data Cleansing 
 ด าเนินการตามแผน 

 ๓. การแปลงสัญญาณฟิล์มภาพยนตร์ เทป และภาพนิ่งให้เป็นดิจิทัลเพ่ือเก็บ
 รักษาตามมาตรฐาน มีการด าเนินงานตามแผน 

๔. การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ระบบ Video On 
 Demand (VOD) ข้อมูลภาพนิ่ง นิตยสาร และหนังสือ เพ่ือให้บริการในห้องสมุดและ        
 โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศร ีมีการด าเนินงานตามแผน 

๕. การพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ให้มีผู้ เข้าชม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู้ เข้าชมเว็บไซต์หอ
ภาพยนตร์ รวม ๙๘,๕๘๐ ราย เป้าหมายจ านวนผู้เข้าชมเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ คิดเป็น 
๑๐๘,๔๓๘  ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผู้ เข้าชมเว็บไซต์หอภาพยนตร์ถึงเดือน
มกราคมรวมแล้ว  ๖๓,๔๙๕ ราย 

 ๖. การออกแบบจัดท านิทรรศการบริเวณชั้นสามและตู้จัดแสดงบริเวณโถง
บันไดของอาคารสรรพสาตรศุภกิจ คณะท างานอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาของ
 นิทรรศการ 

 ๗. การส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน มี
 แผนจัดอบรมครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ช่วงปลายเดือน
 เมษายน 

๘. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน มี
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๙,๗๕๔ คน 



 
 
 

๙. การพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแผน
 จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร เรื่อง แนวทางการคัดแยกขยะเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ภายในองค์กร วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 ๒. การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ
มหาชนทั้ง ๔ องค์ประกอบ (ตามเอกสารแนบ หน้า ๘ - ๑๒) โดยมีสรุปผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการ

 เผยแพร่ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ  โดยหอภาพยนตร์ได้
 เผยแพร่ภาพยนตร์ที่ท าการอนุรักษ์ เรื่อง แผลเก่า และ สันติ-วีณา กับหน่วยงาน 
 Bioskopan บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และมีการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ใน
 ประเทศ ๑๘ รายการ  

ตัวชี้วัด ๑.๑.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ 
 สื่อโสตทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ หอ
 ภาพยนตร์ได้ร่วมงานเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้  ๖ กิจกรรม กับหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์จาก ๗ ประเทศ  

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
 ภาพยนตร์ที่ หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่
 ใน Google Arts & Culture โดยหอภาพยนตร์จัดท าข้อมูลนิทรรศการเกี่ยวกับอวกาศ
 บ้านนาบัวในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ ให้ Google ตรวจสอบก่อนเผยแพร่  

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี  
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๕๖๓ ที่ หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป้าหมายขั้นต่ า
 ร้อยละ ๖๕ ผลการด าเนินงานจัดหาได้รวม ๒๙๐ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด 
 ๔๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย
 ขั้นต่ า ๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๙,๗๕๔ คน 

ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่
 ในสื่อโซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นต่ า ๖,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าชมผ่าน 
 youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๗๓,๓๓๖ ครั้ง 

องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ๒.๑.๑  การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถ

 โรงหนังเฉลิมทัศน์ และ ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรม
 โรงหนังโรงเรียน  อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของทั้ง  ๒ กิจกรรม 
 เพ่ือประเมินความคุ้มค่าตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร. 

ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อย
 ละ ๑๑.๑๘ ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

องค์ประกอบท่ี ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 



 
 
 

ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่
 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ได้จัดท าบัญชีรายชื่อข้อมูลตามภารกิจด้านการ
 อนุรักษ์ภาพยนตร์ เพ่ือจัดท า data catalog และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
 และกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก   

ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
 ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่ 

– หมวด ๑ การน าองค์การ 
– หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
– หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วน

ได้ ส่วนเสีย 
– หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห ์และจัดการความรู้ 
– หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
– หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
– หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

   
  การด าเนินงานหอภาพยนตร์ ได้ท าการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบ
ออนไลน์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเมื่อรับทราบผลคะแนนจะได้รายงานให้
คณะอนุกรรมการติดตามฯ รับทราบ และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างานต่อไป (ตามเอกสารแนบ หน้า ๑๓ - ๒๙ ) 
 
ล าดับ ประเด็นการ

ประเมิน 
รายละเอียด การด าเนินงาน 

๑ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

๑. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
พิจารณาแผน ๕ ปี และแผน
ประจ าปี ๒๕๖๔ และให้ข้อสังเกต 
๒. ก ากับคุณภาพของแผน 
๓. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

๔. ก ากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน 

เสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบ การประชุม 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓  
วันจันทร์ที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒ การบริหาร
ทางการเงิน 

๑. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้
ระบุปัญหาอุปสรรค 
๒. ก ากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น 

จะเสนอรายงาน
การเงิน ไตรมาสที ่๑ 
ในการประชุม 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
เดือนกุมภาพันธ์ 



 
 
 

๓ การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. ก าหนดให้มีการจัดท าและ
ทบทวนระเบียบบุคคล 
๒. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 
๓. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ 

๔. ก ากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

จะเสนอรายงานแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ ๑  
ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์ 

๔ การควบคุม
ภายใน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้ฝ่าย
บริหารมีการควบคุมภายใน 
๒. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการควบคุมภายใน 

๓. คณะกรรมการ ก ากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน 

๔. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการตรวจสอบภายใน 

จะเสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๑  
ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์ 

๕ การ
บริหารงาน
ทั่วไป 

๑.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้กับคณะกรรมการ 
๒.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้แก่องค์การ 

๓.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส 

๔.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

หอภาพยนตร์
เตรียมการ
ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดให้
ครบถ้วน 

๖ การค านึงถึงผู้
มีส่วนได้เสีย/
การตอบสนอง 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้
องค์การมหาชนค านึงถึง
ผู้รับบริการ 
๒. คณะกรรมการ ก ากับให้มี
ช่องทางการร้องเรียน 

๓. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
น าผลความพึงพอใจมาใช้ในการ
พัฒนางานบริการขององค์การ
มหาชน*** 

- หอภาพยนตร์มีช่อง
ทางการร้องเรียน
และการแนะน าการ
บริการในช่องทาง
ออนไลน์  
- อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

๗ การบริหาร
การประชุม 

๑. ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนการประชุม มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

- ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ การประชุม
ทั้ง ๓ ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วม



 
 
 

๒. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มี
ฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๓. มีการประเมินคุณภาพของ
เอกสารประกอบการประชุม *** 

ประชุมร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
- รวมอยู่ในแบบการ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

๘ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้
องค์การมหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
๒. ก ากับให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง 
รมว. 

- จากการรายงาน
การติดตามการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ก.พร. 
- หอภาพยนตร์จะ
ด าเนินการจะ
ด าเนินงานรายงาน
สรุปการด าเนินงาน
รอบ ๖ และ ๑๒ 
เดือน 

๙ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

๑. คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ 
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การประเมิน ๓๖๐ องศา 
๒. มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในท่ี
ประชุม 

 

 
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนเงินสะสมคงเหลือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม

ภารกิจของหอภาพยนตร์ 
๒. ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี  พ.ศ. 

 ๒๔๗๐  – ๒๕๖๓ ที่หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เห็นควรพิจารณา
แผนงานว่าสามารถท าได้ตามเป้าหมายหรือไม ่
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 
 
 



 
 
 

  ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตร
มาสที่ ๑ 
สาระส าคัญ 
  ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 
  หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการควบคุมภายในเป็นล าดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ 
ได้จัดท ารายงานการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ 
๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ และเสนอต่อคณะกรรมการรวจสอบ ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตร
มาสที่ ๑ 
 
  ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ 
สาระส าคัญ 
  ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
  บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการรติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 
และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ 
 



 
 
 

  ๔.๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

    ๑. ปรับการน าเสนอข้อมูลช่องทางเฟซบุ๊คให้ดูน่าสนใจ ควรมีทีมบริหารงาน
   ด้านนี้โดยตรง มีผู้ควบคุมการผลิตเนื้อหาบนเว็บไซด์ สรรหากลุ่มคนรู้ใหม่ที่มีความ
   คิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอข้อมูล 
    ๒. จัดท าวีดีโอสั้นๆน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับหอภาพยนตร์ ในรูปแบบที่
   ทันสมัย  

  ๓. ติดตามข่าวสารมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อของ
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพ่ือปรับการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ในการเปิดบริการ
พ้ืนที่ส่วนต่างๆ 
 
มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
  
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


