
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 

 
........................................................................ 

 
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 

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

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม                       
๑.  นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี   รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๒.  นายก้อง ฤทธิ์ดี    รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๓.  นางสาววราภา ดีรอด   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

  - ไม่มี - 
 

๑.๒.   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจ

โสภากุล 
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ลาประชุม 
๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะน าตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
๑.๒.๔ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.๒.๔.๑ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

สาระส าคัญ 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือ
รับรอง (มีเอกสารแนบ) 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
สาระส าคัญ 

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการมาตรการส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ และมีการด าเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์ตามปกติ โดยให้บันทึกเวลาท างานแบบยืดหยุ่นเวลาผ่าน
ระบบลงเวลาออนไลน์ และให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหอภาพยนตร์ตรวจเชื้อ
ด้วย ATK (Antigen Test Kit) ทุกๆ ๑๔ วัน และรายงานงานทรัพยากรบุคคลทราบ 



 
 
 

๒. หอภาพยนตร์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ทราบว่าศูนย์ฉีดวัคซีน  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้เปิดให้
ประชาชนสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๓ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บางส่วนได้เข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๓  

๔. ส านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือแจ้งเพ่ือส ารวจรายชื่อบุคลากร
ของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนเข็มที่ ๓ โดยได้มอบงานทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการประสาน   

๕. เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะมีการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 
สายพันธ์ โอมิครอน (Omicron) หากต้องมีการ lockdown หอภาพยนตร์ได้มีการหารือ
เพ่ือเตรียมความพร้อมแนวการท างานเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 

  
๓.๒  เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนธันวาคม 

๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์
เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอน าเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์  ประจ าเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์เผยแพร่ภาพยนตร์
บันทึกเหตุการณ ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ เยี่ยมชมราษฎรในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
ทางช่องทางออนไลน์ของหอภาพยนตร์ 

๒. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย จัดเทศกาล
ภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นโปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้น
ไทยหลายสาขา และโปรแกรมพิเศษทั้งของไทยและต่างประเทศ 

๓. วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม 
Masterclass ชั้นครู ๑๕ - ไทกิศักดิ์พิสิษฐ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยคนท าหนังทดลอง
ร่วมสมัยที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของไทย ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที ่๒๕ 

๔. วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จัดฉายหนังสั้นทดลอง ฉบับ
กลางแปลง ในโปรแกรม Short Film Night : Goethe Experimental Film Workshop 
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๕ ที่ลานโดม สุขวงค ์ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที ่๒๕ 

๕. หอภาพยนตร์ได้สนับสนุนภาพยนตร์เพ่ือจัดฉายในรูปแบบออนไลน์  ที่งาน
กาชาดออนไลน์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จัดพิธีประกาศรางวัล
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๕ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น ๖ อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 



 
 
 

๗. ในวันอังคารที ่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครบรอบวันเกิดภาพยนตร์ปีที่ ๑๒๖ หอ
ภาพยนตร์ขอเชิญทุกท่านมาเฉลิมฉลองกับเราในกิจกรรมพิเศษ "๑๒๖ ปี วันก าเนิด
ภาพยนตร์โลก" มาร่วมบรรยายการฉายหนังครั้งแรกของโลก 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า พิจารณาการจัดฉายภาพยนตร์ออนไลน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปสาระส าคัญการประชุมได้ ดังนี้ 

 

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา  จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ 
๑.๑ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการคลังมี
การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2564 รายละเอียดอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณา ๔.๒ 

 

๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔) ของนางสาวณัฐชยา  สมนิยาม ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป (วาระลับ) รายละเอียดอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณา ๔.๓ 

 

๑.๓ สรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๙) รายงาน
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งประกอบด้วย การ
รายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อ



 
 
 

บุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงาน
ดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน 
ค. จ านวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ

เห็นชอบสรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบฝ่ายเลขานุการปรับเพ่ิมให้
มีประเด็นย่อยภายใต้หัวข้อใหญ่เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  (เอกสารแนบ ๑) 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
น าเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ต่อไป 

๑.๔ รายงานผลสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ ๔ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากการตรวจสอบรายการทางบัญชี ได้มีการบันทึก
ครบถ้วน ส าหรับรายการเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ ได้มีการกันเงินเหลื่อมปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
รายการกันเงินทั้งสิ้นจ านวน ๗๘ รายการ รวมจ านวนเงิน ๑๓๑.๔๓ ล้านบาท 
ประกอบด้วย กันเงินเหลื่อมปียกมาจากปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ รายการ รวมจ านวนเงิน 
๓.๐๗ ล้านบาท และกันเงินเหลื่อมปีของปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗๔ รายการ รวมจ านวน
เงิน ๑๒๘.๓๕ ล้านบาท ประกอบด้วยงบต่าง ๆ ดังนี้ 

งบด าเนินการทั่วไป   จ านวนเงิน     ๓,๕๔๒,๐๒๗.๓๘ บาท 
งบสาธารณูปโภค      จ านวนเงิน        ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบด าเนินการตามภารกิจ  จ านวนเงิน     ๔,๒๔๘,๖๓๑.๖๕ บาท 
งบรายจ่ายลงทุน            จ านวนเงิน ๑๒๐,๑๐๒,๘๘๕.๘๐ บาท 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบรายงานผลการสอบ
ทาน และเห็นชอบขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนเงิน ๑๓๑.๔๓ ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ต่อไป  

 



 
 
 

๑.๕ รายงานผลการสอบทานรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ส าหรับรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของ
รัฐ ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๗๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ และบันทึกรายการทรัพย์สินและจัดประเภท เป็นไปตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ 
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๒) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบรายงานผลการสอบ
ทานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑.๖ การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ 
  กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๔ (๒) ก าหนดว่า “การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล” 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เนื่องจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ เป็นปีแรก และไม่มีเกณฑ์กลาง
ในการประเมิน เห็นควรมอบฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เป็นองค์การมหาชนเพื่อจะได้มีประเด็นประเมินในทิศทางเดียวกัน 

 

๒. รับทราบ จ านวน  ๕  เรื่อง ดังนี้ 
๒.๑ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ประจ าไตรมาสที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 
จากการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมาพบว่ามีอีก ๒ รายการที่ยังไม่ได้บันทึกผลการใช้
จ่ายเงิน จึงขอปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รายการ 
รวมจ านวนเงิน ๒๔,๙๒๒.๑๘ บาท ประกอบด้วย 

งบสาธารณูปโภค   จ านวนเงิน   ๕,๐๓๑.๖๘ บาท 
งบด าเนินงานทั่วไป จ านวนเงิน ๑๙,๘๙๐.๕๐ บาท 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ า
ไตรมาสที่ ๔ จ านวนเงิน ๒๗๙.๐๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม  ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๑.๕๒ ล้านบาท ผลการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๘.๓๕ 
ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมรายการกันเงินเหลื่อมปี จ านวน ๒๒๙.๘๗ 
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๓๙ (เอกสารแนบ 3) 

 



 
 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบรายงานผลสอบทาน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าไตรมาสที่ ๔ และ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้เร่งรัดการด าเนินการตาม
สัญญาผูกพันเพ่ือให้เบิกจ่ายรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 
๗๘ รายการ  รวมจ านวนเงิน ๑๓๑.๔๓ ล้านบาท 

๒.๒  การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ และงบลงทุน
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗๘ รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๓๑.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๑๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๖๓  

 

ส าหรับการติดตามงบลงทุนปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๔๘.๒๖ 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๐.๗๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด
งาน (TOR) 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ขอให้เร่งรัดการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ รายงานข้อมูลเพ่ิมเติมกรณี
ยกเลิกสัญญาล าดับรายการที่ ๕๖ ในการประชุมครั้งถัดไป ส าหรับการติดตามงบ
รายจ่ายลงทุนขอให้ปรับหัวตารางให้สะท้อนถึงสถานะการด าเนินงาน และเร่งรัดการ
ด าเนินงานงบรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๕ ให้สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๓  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การ
ประเมินภายในองค์กร 

ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการประเมินภายในองค์กร เป็นไปตามรูปแบบ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการประเมิน
ครั้งแรก มีเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน  แต่ละด้านก าหนดคะแนนเต็มด้านละ ๕ คะแนน  
ผลคะแนนเปรียบเทียบ ๒ ปี ดังนี้ 

 
 
 

 



 
 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑. ด้านการก ากับดูแล ๔.๓๕ ๔.๖๑ 
๒. ด้านบุคลากร ๔.๒๙ ๕.๐๐ 
๓. ด้านการบริหารจัดการ ๒.๘๒ ๕.๐๐ 
๔. ด้านกระบวนการ ๒.๑๖ ๓.๒๑ 

 

ทั้งนี้ในด้านที่ได้ผลการประเมินน้อย ผู้ตรวจสอบภายในได้น าไปจัดท าแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๔ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ภายในองค์กร และแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒.๔ การประเมินผลการควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือให้หอภาพยนตร์ส่ง
รายงานการควบคุมภายในตามแบบรายงานที่กระทรวงการคลังก าหนดเพ่ือน าข้อมูล
จัดท าเป็นภาพรวมกระทรวงวัฒนธรรม เป็นไปตามหนังสือที่ วธ ๐๒๐๒/ว ๔๙๒๐ ลง
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท ารายงานต่างๆ และน าส่งภายในเวลา
ที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๔ รายการ ดังนี้ 

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๑) 
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๔) 
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๕) 
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน(แบบ ปค. ๖) 
 

๒.๕  การเข้าตรวจสอบเพื่อปิดบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
ผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จ ากัด แจ้งการเข้าตรวจสอบเพ่ือปิดบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามหนังสือเลขที่ สส ๘๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าตรวจสอบ
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายการขอเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ ปรากฎตามหนังสือเลขที่ ๘๗๘/๒๕๖๔  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ
จะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน ๖๐ วัน ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 
 
 

๔.๒ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
สาระส าคัญ 

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
หมวดคณะกรรมการตรวจสอบ  ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
การด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบฝ่ายเลขานุการปรับถ้อยค า ข้อ ๘ “การรายงานต่อ
คณะกรรมการ” เป็น “การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์” 
และ เพ่ิมเติม ข้อ 9 เป็นเรื่องการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้
มีรายละเอียดสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

 
๔.๓ เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔)  (วาระลับ) 
สาระส าคัญ 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ ก าหนดไว้ “การบัญชีของหอภาพยนตร์ ให้จัดท า
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของหอภาพยนตร์ 
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



 
 
 

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวินัยของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้ว
เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้” 

ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ “ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปีงบประมาณละสองครั้งโดยครั้ง
หนึ่งให้ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
ของปีถัดไป ครั้งที่สองให้ประเมินในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
ของปีเดียวกัน ทั้งนี้ผลการประเมินทั้งสองครั้งจะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือ
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การปรับ
เพ่ิมเงินเดือน การให้รางวัลพิเศษประจ าปี การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนต าแหน่ง หรือ
การย้ายเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี” 

ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร ที่ ๔/๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ก าหนดอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ข้อ ๓ “พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน” 

 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวณัฐชยา  สมนิยาม 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. 
64) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔) 

  
๔.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม) 

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ดังนี้ 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 
 
 

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฝ่ายเลขานุการได้
ร ายงานผลการด า เนิ น งาน เดื อนพฤศจิ กายน  ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ให้
คณะอนุกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ 
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีแผนเชิงรุกในการแสวงหาภาพยนตร์ที่ออกฉาย
พร้อมกับประสานงานบริษัทผู้สร้าง เพ่ือขอรับมอบภาพยนตร์มาเก็บรักษาที่หอ
ภาพยนตร์ตามเป้าหมาย 

๒. การสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ (KM) มีแผนสร้างองค์
ความรู้เรื่องการพิมพ์ฟิล์มซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างงานพิมพ์ล้างฟิล์มและงาน
ดิจิทัล ผลด าเนินงานเดือนพฤศจิกายนอยู่ระหว่างคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะพิมพ์ฟิล์ม 

๓. งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ 
รายการ ผลด าเนินการ ๓,๑๗๔ รายการ 

๔. การจัดท าพ้ืนที่เก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ (ห้อง
เย็น) ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ 

๕. การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องเพ่ือให้บริการ ได้แก่ 
- ข้อมูลภาพยนตร์ในระบบ Video On Demand (VOD)  เป้าหมาย ๒,๕๐๐ 

รายการ ผลด าเนินงาน ๑,๑๑๓ รายการ 
- ข้อมูลภาพนิ่ง เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รายการ ผลด าเนินงาน ๒,๖๖๘ รายการ 
- นิตยสาร ๑,๐๐๐ รายการ ผลด าเนินงาน ๑๕๖ รายการ 
- หนังสือ ๕๐๐ รายการ ผลด าเนินงาน ๑๐๐ รายการ 
๖. การสนับสนุนงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ให้มีการ

น าเสนอในเวทีวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป้าหมาย ๓ เรื่อง ประกาศให้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ ถึงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๔ มีผู้ส่งผลงานเพ่ือขอรับ
ทุน ๑๑ ราย 

๗. การขยายช่องทางเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยพัฒนาการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์หอภาพยนตร์ เป้าหมายผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ 
ร้อยละ ๘๕ และมีผู้เข้าชมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากฐานปีที่ผ่านมา ถึงเดือนพฤศจิกายน
มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๑๕,๖๗๔ ราย และปรับปรุงระบบสืบค้นออนไลน์ในห้องสมุด
และ  โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ๑ ระบบ ตามแผน 

๘. การขยายช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์ ได้แก่ 
- การสนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ 

จังหวัด  หอภาพยนตร์ได้สนับสนุนการฉายในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 
- การเพ่ิมช่องทางจัดฉายออนไลน์ของหอภาพยนตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการ

จัดฉายทาง Netflix 



 
 
 

- การจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ ศาลายา มีผู้ร่วมกิจกรรม 
รวม ๘,๐๗๑ คน 

๙. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล วัดผลจากการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี ๒๕๖๕ มีการประชาสัมพันธ์ปฏิทิน
การประเมิน ITA ให้ทุกผ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๑๐. การพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี
แผนจัดการฝึกอบรมเพ่ือทักษะการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพทางภาษา รวมไปถึง
การใช้ชีวิต ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน 
จัดการบรรยายเพ่ือสร้างพลังใจเติมไฟในการท างานให้เจ้าหน้าที่ หอภาพยนตร์วันที่ 
๒๓ พ.ย. ๖๔ 
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ
มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ โดยสรุป ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ ประสทิธิผล 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์
เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ๖ ครั้ง 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสต
ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอนุรักษ์ต่างประเทศ  ๑  กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ใน Google 
Arts & Culture และพัฒนาจ านวนผู้เข้าชมสะสมจากปีที่ผ่านมา เดือนพฤศจิกายนมีผู้
เข้าชม รวม ๕๗๘ ครั้ง 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
เพ่ือให้บริการสาธารณะ 

- จัดท าข้อมูลภาพยนตร์ข่าวและสารคดี รวม ๑,๑๑๓ รายการ 
- ท าข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ๓,๒๙๒ รายการ 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๕ จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ

โซเชียลมีเดีย ถึงเดือนพฤศจิกายนผู้ชมผ่าน youtube รวม ๗๙๓,๔๐๗ ครั้ง 
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนัง
เฉลิมทัศน์ กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 

- อยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูลและแผนด าเนินงานของแต่ละโครงการ เพ่ือการ
ประเมินความคุ้มค่า 



 
 
 

ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดและไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ 
หภ. ที่ขออนุมัติคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ ของกรอบวงเงิน 
องค์ประกอบที่ ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 

ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และส่งเสริมให้
หน่วยงานต่างๆ น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ปี ๖๔ หอภาพยนตร์ผ่านการประเมินขั้นสูง ๓๗๑.๒๓ คะแนน ปี ๖๕ จะ
ท าการพัฒนาคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ข้ันสูง ๔๐๐ คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
สรุปผลงานก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 

๑. การวางแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 
คณะกรรมการทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพ่ือก าหนดทิศทาง

และนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (ใน
วาระแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ  

ผลการด าเนินงาน 
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ประจ าปี ๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๗/

๖๔   
- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๖๔ 
คณะกรรมการก ากับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลส าเร็จ

ของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการประเมินองค์กรทุกเดือน 
๒. การบริหารทางการเงิน 
คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้

ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข รวมทั้ง
ก ากับให้มีการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม
ฯ รายงานผลปฏิบัติงานด้านการเงิน 

๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ระยะยาว และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีพร้อม
รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  



 
 
 

คณะกรรมการก ากับและพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่าง
เป็นระบบ มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และก าหนดเป้าหมาย น้ าหนัก 
ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับ
องค์กร 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการน าผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง
และการต่อสัญญาจ้างงาน 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล   
๔. การควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

๑) คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดท า
แผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมีประเด็น
ครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส 
๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง และก ากับให้มีกระบวนการสื่อสารท าความเข้าใจการ
ด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส  
การตรวจสอบภายใน 

๑) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับ
และมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส  
๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งก ากับให้มีการจัดท าแผนและรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่
ก าหนด ตลอดจนก ากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน 
ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ เห็นควรขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายนอกจากโรงเรียน โดยเข้าร่วมกับกิจกรรมโครงการอ่ืน ๆ กับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือให้กลุ่มคนทั่วไปรู้จักรถโรงหนังเฉลิมทัศน์มาก
ขึ้น 



 
 
 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
๔.๕  เรื่อง ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 

๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๔ จ านวน ๗๘ รายการ วงเงิน ๑๓๑,๔๒๙,๕๕๔.๘๓ บาท เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้
ด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเงิน การ
บัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและ
ความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็น
ผู้อนุมัต ิหอภาพยนตร์จึงด าเนินการปรับปรุงรายการดังนี้ 

ยกเลิกรายการ จ านวน ๑ รายการ  
รายการที่ ๕๖ จ้างท าเรื่องย่อภาพยนตร์สารคดี วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 

เนื่องจากยกเลิกสัญญา 
เพ่ิมเติมรายการ จ านวน ๑ รายการ 

เช่าโปรแกรม paperless E-Form วงเงิน ๑๐,๔๓๒.๕๐ บาท เนื่องจาก
ภาวะแพร่ระบาด มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้ให้บริการ แล้วไม่มีออกใบ
เรียกเก็บค่าใช้บริการงวดเดือน เมษายน และ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

จึงขอปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ 
จากจ านวน ๗๘ รายการ วงเงิน ๑๓๑,๔๒๙,๕๕๔.๘๓ บาท เป็น จ านวน ๗๘ รายการ 
วงเงิน  ๑๓๑,๓๙๑,๙๘๗.๓๓ บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินรวมรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อม
ปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ได้อนุมติไว้แล้ว (มี
เอกสารแนบ) 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการเสนอแนะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างควรกระจายอ านาจในการเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้าง และควรระวัดระวังการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มี พ้ืนที่ที่ ใกล้กันควรมี
รายละเอียดที่ชัดเจนเพ่ือไปให้เข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๔ เป็น จ านวน ๗๘ รายการ วงเงิน ๑๓๑,๓๙๑,๙๘๗.๓๓ บาท และพิจารณา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



 
 
 

  
๔.๖ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

สาระส าคัญ 
ตามที่แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ปัจุบันปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ จะสิ้นสุด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์จะต้องด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานของหอภาพยนตร์  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหอ
ภาพยนตร์จึงขอเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์พิจารณาให้ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือไปประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยหอ
ภาพยนตร์ได้แนบแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมประกอบการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
(มีเอกสารแนบ) 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ตรวจสอบการใช้ค า เนื่องจากปัจจุบันไม่ใช่ค าว่า แผนยุทธศาสตร์ เห็นควร

ใช้เป็นแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
๒. แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ปีปัจจุบัน ควรเร่งด าเนินการแผนที่ยังไม่

บรรลุตามเป้าหมาย 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ให้ครอบคลุมกับพระ

ราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ 

๔. เห็นควรพัฒนาการสื่อสารองค์กรให้มากขึ้น มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
๕. แผนยุทธศาสตร์ควรแสดงถึงบทบาทของหอภาพยนตร์ในการส่งเสริม

วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 

มติที่ประชุม ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพ่ือประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต่อไป 

 
๔.๗ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 

๑. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ 
๒. ขอให้รายงานข้อมูลคดีความต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์  เสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อทราบและควรเฝ้าระวังการเกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้า 



 
 
 

๓. เห็นควรพิจารณาการจัดท าเสื้อหอภาพยนตร์ส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของหอภาพยนตร์ 

๔. พิจารณาเรื่องการท างานของเจ้าหน้าที่หลังจากหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เห็นควรให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยตามความเหมาะสม 

๕. เสนอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมการในวันเด็กของหอภาพยนตร์ พิจารณา
จัดงานให้เหมาะสมตามสถานการณ ์

 
มติที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๖ น. 
 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 
 
 

 
 


