
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
...................................................... 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
๓.๒  เรื่อง การพิจารณางบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ขั้นกรรมาธิการ 
๓.๓  เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้ง

ที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๓ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ 

๓  
๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ไตร

มาสที่ ๓ 
๔.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ าไตรมาส ๑ 

และ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
๔.๖ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
...................................................... 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
............................................................................................................................. ......................
......................................................................................... ..........................................................
..................................................................................................................   
          

 
มติที่ประชมุ 

 ......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
 
 
 
   ๑.๒ เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้ง 

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

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

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

 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
สาระส าคัญ 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง (มี
เอกสารแนบ) 

 
ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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.   ผู้ตรวจราชการฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

(นายชัยพล สุขเอ่ียม) 
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    งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง 
 

 
               

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 

4



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะน าตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ฝ่ายเลขานุการแจ้งรายงาน 

๑.๒.๒ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑.๒.๓.๑ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๕/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือ
รับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกีารแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

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

   สาระส าคัญ 
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ หอภาพยนตร์จึงได้ออกมาตรการเพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

๑. หอภาพยนตร์ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ 
ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์ เพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19  

 ๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพ
ของเนื้องาน และเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการ
ลงเวลาเป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางมาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 
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๓. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ส่งรายชื่อผ่านทางกระทรวงวัฒธรรมได้
เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที ่๑ แล้ว  
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
 

๓.๒  เรื่อง ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบ รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหอภาพยนตร์ได้ด าเนินการส่งผลผลการประเมินองค์การ
มหาชนดังกล่าวไปยังส านักงาน กพร. แล้วนั้น 

และส านักงาน กพร. ได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบรายงานผล การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ (มีเอกสารแนบ) 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

๑. พิจารณาปรับแผนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
กับผลการประเมิน 

๒. น าผลการประเมินเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้พัฒนายิ่งขึ้น 
๓. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลค่าตอบแทนผู้อ านวยการ เห็นควรศึกษา

เกณฑ์ท่ีถูกต้องหรืออ้างอิงหน่วยงานองค์การมหาชนอื่นๆ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

๓.๓ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์
เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอน าเสนอรายงาน ดังนี้ 

๑.  การเปิดตัวนิทรรศการ "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม" ที่จัดแสดงเรื่องราว
การก าเนิดภาพยนตร์ในสยามตามแบบฉบับของ ๕ ศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกจากหอ
ภาพยนตร์มาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบวิดีโอจัดวาง (Video Installation) ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทาง Facebook หอภาพยนตร์ 
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๒. กิจกรรม คอลเลคทีฟ เอเชีย (Kolektif Asia) : ภาพยนตร์สัมพัทธ์ 
ประจ าเดือนมิถุนายนนี้ ฉายภาพยนตร์เรื่อง AFTER THE CURFEW ผลหนังคลาสสิค
อินโดนีเซียปี ๒๔๙๗ โปรแกรมนี้จะฉายวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 
๑๙.๐๐ น. และในวันอังคารที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. มีการบรรยายเชิง
วิชาการเรื่อง Trauma Among the Post-War Indonesian Youth โดย นักวิชาการ
ด้านจิตวิทยา Elizabeth Kristi Poerwandari จาก มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย จาการ์ตา 

๓. งานประชุม SEAPAVAA’s virtual 25th Conference ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ 

๔. หอภาพยนตร์ได้มีส่วนร่วมแปลบทความในวารสาร หนัง ซึ่งเป็นวารสาร
ภาพยนตร์นานาชาติ 

๕. จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฉบับที่  ๖๔ ประจ าเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ สรุปสาระส าคัญการประชุมได้ดังนี้ 
๑. รับทราบ จ านวน   ๓  เรื่อง ดังนี้ 

๑.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และงบลงทุนประจ าปี 
๒๕๖๔ 

ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓.๔๓ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๓๗.๓๓ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ มีบางรายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ก่อนปี ๒๕๖๒ เช่น การสนับสนุนทุนวิจัยวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ซึ่งผู้รับ
ทุนยังท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จ กรณีเช่นนี้ควรก าหนดระยะเวลาส่งมอบงานที่ชัดเจนใน
ข้อตกลง เพ่ือเป็นการบริหารจัดการโครงการให้ทุนสนับสนุนวิจัย และในปีต่อไปควรมี
การตรวจสอบรายการกันเงินเหลื่อมปีให้ถูกต้องก่อนเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์
อนุมัติภายในเดือนกันยายน และทบทวนอีกครั้งในไตรมาสแรกของปีถัดไป 

ส าหรับการติดตามงบลงทุนปี ๒๕๖๔ ส่วนใหญ่ได้เริ่มด าเนินการแล้ว มีเพียง
บางรายการอยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) ขอให้เร่งรัดการด าเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้างโดยเร็วเพ่ือให้ท าสัญญาจัดจ้างทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ 
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๑.๒ ความคืบหน้าตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ 

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส
ที ่๓ และ รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ : รถโรงหนัง ดังนี้ 

๑.๒.๑ กรณีมีรายการเช็คที่ผู้รับยังไม่น าไปขึ้นเงิน  เป็นจ านวนเงิน 
๓,๘๙๗,๓๗๖.๓๘ บาท เป็นรายการที่คู่สัญญารับเช็คไปแล้วยังไม่น าไปขึ้นเงิน เป็นการ
รับเช็ค ๒ ฉบับ เมื่อช่วงสิ้นเดือน มีนาคม และน าไปขึ้นเงินช่วงต้นเดือนเมษายน 
เรียบร้อยแล้ว 

๑.๒.๒ โครงการรถโรงหนัง ได้ด าเนินงานออกปฏิบัติการพ้ืนที่ภาคเหนือ
และภาคอีสาน ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมาย และมีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๙๗.๓๐ สูงกว่าเป้าหมายมีรายการที่คู่สัญญายังไม่มารับเงิน ได้แก่ค่าจ้างเหมาคนขับรถ
โรงหนัง และคนขับรถปั่นไฟ ตามสั่งจ้างเลขที่ ๓๕/๓๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
จ านวนเงินรวม ๑๘๐,๐๐๐บาท จากการติดตามและสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับ
แจ้งว่า เนื่องจากเดิมท าสัญญากับ บริษัท สมาร์ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ต่อมา
บริษัท SCG ได้ซื้อกิจการของบริษัท สมาร์ท โลจิส ติกส์ ฯ  ท าให้ผู้รับจ้างต้องมีการ
จัดการเปลี่ยนแปลงเอกสารใหม่ และผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งใบแจ้งหนี้และวางบิล ทั้งนี้ 
ทางงานพัสดุได้มีการติดตามประสานทางโทรศัพท์ และทาง e-mail ไปหลายครั้ง 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรมีการเร่งรัดติดตามอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับจ้างรีบมารับเงินโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้มียอดเงินค้างในระบบบัญชี 

 

๑.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ส่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป ตามหนังสือที ่กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๒๓ ลงวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เช่น มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับบัตรภาษี ซ่ึง
กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เป็นผู้ออกบัตรให้กับผู้ส่งออกสินค้า 
เพ่ือชดเชยค่าภาษีอากรที่อยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก 

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา  จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
๒.๑ เห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดอยู่ในวาระ
เพ่ือพิจารณา ๔.๒ 

 

๒.๒ เห็นชอบระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดอยู่ใน
วาระเพ่ือพิจารณา ๔.๓ 
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๒.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบแรก) ของนางสาวณัฐชยา  สมนิยาม ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้
ความเห็นชอบต่อไป (วาระลับ) รายละเอียดอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณา ๔.๔ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๔.๒    เรื่อง  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สาระส าคัญ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ มาตรา ๓๕ “ให้หอภาพยนตร์จัดท างบดุล 

งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุก
ปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ โดยให้แสดงความ
คิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และ
ได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี เสนอต่อ
คณะกรรมการ”  

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ วรรคสาม การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี หน่วยรับ
ตรวจต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อ โดยผู้สอบบัญชีราย
หนึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้
ติดต่อกันไม่เกินสามรอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยหน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน
กับผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรายอ่ืนก็ได้ และเม่ือพ้นเวลาเว้นวรรค
ไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี หน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติให้เพ่ิมเติมขอบเขตการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติมโดย
ให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ และมอบฝ่ายเลขานุการ เชิญชวนบริษัทสอบบัญชีเอกชน ตามที่มี
รายชื่อในท าเนียบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เสนอราคาค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓ ราย เพ่ือให้มีการ
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เปรียบเทียบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการหอภาพยนตร์
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
การด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้เชิญชวนไป ๓ 
บริษัท ดังนี้ 

๑. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
๒. บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 
๓. บริษัท นิลสุวรรณ จ ากัด 
โดยมีบริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอ ๒ ราย ได้แก่ ๑. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จ ากัด และ ๒. บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าปัจจุบันหอภาพยนตร์ 
ได้ให้ความส าคัญในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารองค์กร และ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีอยู่  หากได้ทีมผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาตรวจสอบและให้
ค าแนะน าด้านนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหอภาพยนตร์ 

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรคัดเลือกส านักงานสอบบัญชีเอกชนล าดับที่  ๑ คือ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร และ/
หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ค่าสอบบัญชีรวม จ านวน ๑๐๕,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

 
ประเด็นที่เสนอ    

ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยผู้สอบบัญชี 
ได้แก่ นางสาว อริสา ชุมวิสูตร และ/หรือ นายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล เป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าสอบบัญชี
รวม จ านวน ๑๐๕,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๔.๓  เรื่อง  ระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และ
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้น
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มา แต่เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในได้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องปรับปรุงระเบียบฉบับดังกล่าวให้สอดคล้อง ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

ข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี  และ
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดไว้ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด” 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
การด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ พิจารณาร่างระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔  มี
มติเห็นชอบตามที่งานตรวจสอบภายในเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงในปัจจุบันอันจะช่วยให้หอภาพยนตร์บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมและก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยให้เพิ่มเติมถ้อยค าในบางข้อเพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จาก “ประธานกรรมการ” เป็น “ประธานกรรมการหอภาพยนตร์” 
และ “คณะกรรมการ” เป็น “คณะกรรมการหอภาพยนตร์” และจัดย่อหน้าให้เหมาะสม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๔.๔  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔) (วาระลับ) 
สาระส าคัญ 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ ก าหนดไว้ “การบัญชีของหอภาพยนตร์ ให้จัดท าตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้
มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของหอภาพยนตร์ ตลอดจน
รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
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ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้
ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้ว
เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้” 

ระเบียบหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ “ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปีงบประมาณละสองครั้งโดยครั้งหนึ่ง
ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปี
ถัดไป ครั้งที่สองให้ประเมินในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปี
เดียวกัน ทั้งนี้ผลการประเมินทั้งสองครั้งจะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การปรับเพ่ิม
เงินเดือน การให้รางวัลพิเศษประจ าปี การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนต าแหน่ง หรือการย้าย
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี” 

ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร ที ่๔/๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ก าหนดอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๓ 
“พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง 
โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน” 

 
การด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวณัฐชยา  สมนิยาม เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวณัฐชยา  สมนิยาม 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

๔.๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สาระส าคัญ 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อ

 วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
 อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม)   

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ ดังนี้ 
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   ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่าย

เลขานุการได้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม (ตามเอกสารแนบ หน้า 
๑ - ๑๐) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรับทราบ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ
ฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหอ
ภาพยนตร์ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

๑. การช าระเอกสารลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ 
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกรุ หอภาพยนตร์ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการ
รับมอบภาพยนตร์ รวมถึงจัดระเบียบเอกสารรับมอบภาพยนตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบันตามแผน 

๒. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ เป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ปัจจุบัน หอภาพยนตร์จัดหาได ้๓๒๘ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๕๖ เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๒ ตามแผน 

๓. การบูรณะภาพยนตร์ การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕) 
ด าเนินการตามแผน 

๔. การแปลงสัญญาณเทป ฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นดิจิทัล เพ่ือการเก็บรักษา
ตามเป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ด าเนินการได ้๑๑,๘๔๗ รายการ 

๕. การพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ เป้าหมายเพื่อให้มีผู้
เข้าชมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา  

- ถึงเดือนพฤษภาคมมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๑๔๑,๕๗๒ ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๔๓.๖๑ ผลด าเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย  

- หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์และ
ประมวลผล 

๖. จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์  เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน 
เนื่องจากปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงไม่มีผู้มาเยี่ยมชม 
แต่ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนผ่านระบบออนไลน์  มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๖ คน ท าให้ปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรม รวม ๓๗,๑๐๕ คน 

๗. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ๒๕๖๔ ใน
เดือนพฤษภาคม  

- หอภาพยนตร์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์เพ่ือความโปร่งใสครบถ้วนทุก
หัวข้อ (OIT ๔๐ คะแนน)  

- เจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์ท าการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานผ่านระบบ 
จ านวน ๔๗ คน (IIT ๓๐ คะแนน) 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท าการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานผ่าน
ระบบ จ านวน ๖๑ คน (EIT ๓๐ คะแนน) 
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๘. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ส าหรับช่วงปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยในเดือน
พฤษภาคม ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยเข้าฝึกอบรมออนไลน์
กับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา 

 
 ๒. การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  
   ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ

มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ (เอกสารแนบ หน้า ๑๑ - ๑๗) โดยสรุป ดังนี้  
 องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 
   ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่

ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ได้แก่ 
 - ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์

ต่างประเทศ ๕ ครั้ง    
- มีการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในประเทศ 

๒๔ รายการ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์  สื่อโสต

ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศ ผลการด าเนินงานหอ
ภาพยนตร์ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้  ๘ งาน กับหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์จาก ๙ ประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่ ง เกี่ยวเนื่ องกับ
ภาพยนตร์ที่ หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ใน 
Google Arts & Culture หอภาพยนตร์จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับยานอวกาศบ้านนาบัว
ในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว โดยมีผู้เข้าชม ๒,๙๖๔ 
ครั้ง จาก ๙๕ ประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
- ๒๕๖๓ ทีห่อภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ การจัดหาภาพยนตร์แบ่งเป็น ๓ 
ระยะ ได้แก่ 

ระยะที ่๑ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๔๗๐-๒๕๑๕) หาเพิ่มได้ ๕ เรื่อง 
ระยะที ่๒ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๔) หาเพิ่มได้ ๗ เรื่อง 
ระยะที ่๓ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓) หาเพิ่มได้ ๔๙ เรื่อง 
รวม ๖๑ เรื่อง จากเป้าหมายขั้นสูง ต้องหาให้ได ้๗๖ เรื่อง 

 ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมายขั้นต่ า 
๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๗,๑๐๕ คน 

ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นสูง  ๗,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าชมผ่าน 
youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ถึงเดือนเมษายน รวม ๗,๔๘๙,๐๐๐ ครั้ง
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  องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนัง

เฉลิมทัศน์และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของทั้งสองกิจกรรม
เพ่ือท าการประเมนิ 

 ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๘ 
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

   
  องค์ประกอบท่ี ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 
   ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าบัญชีข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก 
- จัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร.
ก าหนด 
- ติดตั้งระบบ CKAN และทดลองน าบัญชีข้อมูลเข้าระบบเพ่ือการเปิดเผย
ข้อมูลต่อไป 

   ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่ 

 หมวด ๑ การน าองค์การ 
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย 
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห ์และจัดการความรู้ 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างน าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน และท าการประเมินตนเองอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

สรุปผลงานก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 

ล าดับ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

๑ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

๑. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ

๑. เสนอ
คณะกรรมการ
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พิจารณาแผน ๕ ปี และแผน
ประจ าปี ๒๕๖๔ และให้ข้อสังเกต 
๒. ก ากับคุณภาพของแผน 
๓. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

๔. ก ากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน 

ทบทวนแผนฯ และ
เห็นชอบ 
การประชุม ครั้งที ่
๙/๒๕๖๓ วันจันทร์
ที ่๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ก ากับให้มี
อนุกรรมการ
ตรวจสอบและ
ติดตาม มี
ข้อเสนอแนะ 
และติดตามรายงาน
ตามแผนฯ ทุกเดือน 

๒ การบริหาร
ทางการเงิน 

๑. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้
ระบุปัญหาอุปสรรค 
๒. ก ากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย เป็นต้น 

๑. พิจารณารายงาน
การเงิน ไตรมาสที ่๑ 
ในการประชุม 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
เดือนกุมภาพันธ์ 
๒. พิจารณารายงาน
การเงิน ไตรมาสที่ ๒ 
ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๔ เดือน
เมษายน  

๓ การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

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

๔.  ก ากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

๑. เสนอแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
การประชุมครั้งที ่๑/
๒๕๖๔ เดือน
มกราคม 

๔ การควบคุม
ภายใน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้ฝ่าย
บริหารมีการควบคุมภายใน 
๒. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการควบคุมภายใน 

๑. เสนอแผนควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
การประชุม ครั้งที่ 
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๓. คณะกรรมการ ก ากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน 

๔. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการตรวจสอบภายใน 

๙/๒๕๖๓ เดือน
กันยายน  
๒. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๑ ในการ
ประชุมครั้งที ่๒/
๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์  
๓. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๒ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ เดือน
เมษายน  
 

๕ การ
บริหารงาน
ทั่วไป 

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

๓.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส 

๔.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๑. คณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็น
การจัดการความรู้แก่
องค์กร ได้แก่ การ
ร่วมเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม  
 

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*** 

๑. หอภาพยนตร์มี
ช่องทางการ
ร้องเรียนและการ
แนะน าการบริการใน
ช่องทางออนไลน์  
๒. อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

๗ การบริหาร
การประชุม 

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

๑. ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ การประชุม
ทั้ง ๖ ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วม
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๒. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มี
ฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๓. มีการประเมินคุณภาพของ
เอกสารประกอบการประชุม *** 

ประชุมร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๒.  รวมอยู่ ในแบบ
การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ 

8 การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน 

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

๑.จากการรายงาน
การติดตามการดา
เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.  
๒. หอภาพยนตร์งาน
รายงานสรุปการดา
เนินงานรอบ ๖ เดือน 
ต่อรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลในเดือนเมษายน  
 

๙ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

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

 

๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่าน

มา 
- งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
- ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๑๗๓,๑๑๑,๔๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๔ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๔๘๒,๓๗๕ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๗ 
- ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๗๔,๕๔๑,๑๐๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๗๒ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๒๑,๕๑๒,๒๖๓ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๗๑ 
- รายการระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และสายสื่อสารลงใต้ดิน งบประมาณ ๑๓ ล้าน

บาท ด าเนินการประกวดราคาแล้ว รอประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรอผลหารือจาก
กรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาผู้ประกอบการ SMEs กรณีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

  กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า รายการผูกพันสัญญาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันใน
ปีงบประมาณ รายการที่มีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดไม่
สามารถด าเนินการได้ทันตามสัญญา ให้ท ารายการกันเงินเหลื่อมปีเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 ๔.๖ เรื่อง  เรื่อง ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

   สาระส าคัญ 
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 

๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี  
๒๕๖๓ จ านวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท เนื่องจากมีการปรับปรุง
รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไป
ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ 
และทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี
หรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ  หอภาพยนตร์จึงด าเนินการ
ปรับปรุงรายการดังนี้   

    ยกเลิกรายการ จ านวน ๖ รายการ ดังนี้ 
๑. รายการที่ ๒๗ ปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับเก็บฟิล์มภาพยนตร์  

วงเงิน   ๑๐๓,๖๑๘.๘๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. รายการที่  ๓๓ เช่าตู้น้ าดื่ม วงเงิน ๑๒๖ ,๖๐๐ บาท เนื่องจาก

ปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงาน 
๓. รายการที่ ๔๒ จ้างปรับปรุงพ้ืนที่จัดนิทรรศการ พร้อมจัดหาพัสดุใน

การด าเนินการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๔. รายการที่  ๔๔ จ้างซ่อมคิ้ว พ้ืนและคิ้วบัวตกแต่งผนังภายในชุด

นิทรรศการ วงเงิน ๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕. รายการที่ ๖๔ จ้างบูรณะเครื่องฉายซีเนมาโตกราฟเพ่ือการจัดแสดง

และจัดจ้างผู้ด าเนินการ วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
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๖. รายการที ่๗๓ งานวิจัย "กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ 
เทวกุล ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗" วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้วิจัยขอยกเลิก
ด าเนินการ 

เพ่ิมเติมรายการ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
๑. จ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน ๒ ตัว อาคารคลัง

แรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ วงเงิน ๗๑,๗๙๗ บาท เนื่องจากไม่ได้
บรรจุไว้ในรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 

ปรับเพิ่มวงเงิน จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. รายการที่ ๗๐ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและค่าพาหนะผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงิน ๑๔๕,๘๖๐ บาท เนื่องจากกันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปีไว้ไม่เพียงพอ 

๒. รายการที่ ๘๒ จัดซื้อโต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์ วงเงิน ๑,๐๕๓,๕๑๐ 
บาท เนื่องจากด าเนินการจัดจ้างแล้วแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตประสบปัญหา
โควิด และอยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งซึ่งสถานการณ์โควิดท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งสูงขึ้น 

จึงขอปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ จาก
จ านวน ๙๕ รายการ วงเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท เป็น จ านวน ๙๐ รายการ วงเงิน  
๔๓,๓๒๔,๐๙๕.๐๙  บาท ซึ่ งไม่ เกินวงเงินรวมรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อม
ปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ได้อนุมติไว้แล้ว 

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรจัดท ารายละเอียดการกันเงิน

เหลื่อมปีงบประมาณในปีถัดไปให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี  
๒๕๖๓ 

 
  ๔.๗ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

  สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
หอภาพยนตร์ควรเปิดช่องทางออนไลน์จ าหน่ายสินค่าที่ระลึกของหอภาพยนตร์

เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อสินค้าได้ 
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มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
 
สาระส าคัญ 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ระลอกใหม่ หอภาพยนตร์จึงได้ออกมาตรการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

๑. หอภาพยนตร์ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ ห้องสมุด 
และโรงภาพยนตร์ เพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

 ๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของ
เนื้องาน และเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลงเวลา
เป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 

๓. หอภาพยนตร์ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างงานก่อสร้างและงานจัดท าระบบต่างๆให้
หยุดงาน ๓๐ วันตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
เขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล 

๔. เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการรวบรวมเงินเพ่ือจัดซื้ออาหารและน าไป
บริจาคให้คนงานที่อยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างซึ่งถูกให้หยุดงาน ๓๐ วันตามมาตรการการ
ควบคุม 

๕. หอภาพยนตร์ก าลังด าเนินการประสานกับโรงพยาบาลสนามเพ่ือจัดส่งหนังสือที่
หอภาพยนตร์จัดพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมสันทนาการในระหว่างการรักษา 
 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๓.๒  เรื่อง การพิจารณางบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ขั้นกรรมาธิการ 
 
สาระส าคัญ 

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ เสนอต่อ
ส านักงบประมาณเป็นหมวดงบเงินอุดหนุน วงเงิน ๑๓๘,๗๒๙,๓๐๐ บาท ซึ่งส านัก
งบประมาณได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้แก่หอภาพยนตร์เป็นวงเงิน ๘๓,๐๒๔,๕๐๐ บาท 
และในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นขั้นตอนที่สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕ ซึ่งผู้บริหารหอ
ภาพยนตร์ได้เข้าชี้แจงงบประมาณดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณาหอภาพยนตร์โดนปรับลด เป็น
จ านวนวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน ทั้งสิ้น 
๘๒,๕๒๔,๕๐๐ บาท 

 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๓.๓  เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์เพ่ือ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ฝ่าย
เลขานุการขอน าเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส ขอเสนอ
รายงานสรุป (เอกสารเพิ่มเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอ
เสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๔.๓ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตร
มาสที่ ๓  

 
สาระส าคัญ 

ตามท่ีคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตร
มาส  ซึ่ งมี เรื่ องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส 

หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการควบคุมภายในเป็นล าดับมา  บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้
จัดท ารายงานการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๓ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว   

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
รายงานผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุด ไตรมาสที่ ๓ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิงานหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  

การควบคุมภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

สถานะการด าเนินงาน  
 

 

งานบริหารองค์กร 
- เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) (ITA) 
- เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment) (ITA) อยู่ในระดับ
เป้าหมายกระทรวงวัฒนธรรม 

 
ด าเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ให้อยู่ในเกณฑ์ค่า
เป้าหมายมากกว่า ๘๕ 

 
๑. ประเมินผลคะแนนและข้อ
สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินใน
แต่ละข้อ (ธ.ค. ๖๓) 
๒. ระดมความคิดเห็นผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแนว
ทางแก้ไข  (มี.ค. ๖๔) 
๓. เจ้าหน้าที่ด าเนินการตัวชี้วัดการ
ประเมิน ITA และติดตามการ
ด าเนินงานทุกๆเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ทุกฝ่าย) 
 

 
๑. ประเมินผลคะแนนและข้อสังเคราะห์ข้อมูลผล
การประเมินในแต่ละข้อ 
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแนว
ทางแก้ไข 
๓. ปรับคณะท างานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
๔. ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
๕. รวบรวมรายชื่อผู้มีส่วน ไดส้่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก  
๖. เตรียมเอกสารส าหรับการเปิดเผยข้อมูลปี 
๒๕๖๔ 
๗. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลปี ๒๕๖๔ เป็นที่
เรียบร้อย ผลคะแนนค่า IIT กับ EIT อย่างละ ๓๐ 
หอภาพยนตร์ได้คะแนนเต็ม รวม ๖๐ คะแนน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิงานหรือภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์  

การควบคุมภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

สถานะการด าเนินงาน  
 

 

งานบริหารงานงบประมาณ 
- เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการเร่งรัดการใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด าเนินการเร่งรัด
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับงบ
ลงทุน และงบครุภัณฑ์ต่างๆ (มี.ค. 
๖๔) 
๒. คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล ติดตามเรื่องการใช้
งบประมาณของหอภาพยนตร์ ใน
การประชุมแต่ละเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ฝ่ายบริหารกลาง) 
 

 
- ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าอุปสรรคต่อผู้บริหารทุกเดือน 

งานบริหารงานกฎระเบียบ 
- เพ่ือปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วย
การเงิน การบัญชี และงบประมาณ 
และ การบริหารงานบุคคล ตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีมติ
เห็นชอบแนวทาง 
 
 
 
 

 
ด าเนินการจัดท าระเบียบที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับ
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลตามแนวทางของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) 

 
๑. ผู้ที่รับผิดชอบและเก่ียวข้อง
จัดท าร่างระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี 
และงบประมาณ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (มี.ค. ๖๔) 
๒. เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบต่อไป (ก.ย. ๖๔) 
๓. ประกาศใช้และเวียนให้
เจ้าหน้าที่ทราบ  (ก.ย. ๖๔) 

 
๑. อยู่ระหว่างการจัดท าร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
๒. หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการประเมินระเบียบที่
เกี่ยวข้องและสรุประเบียบเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ด าเนินการเสนอพิจารณาร่างแก้ไขต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิงานหรือภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์  

การควบคุมภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

สถานะการด าเนินงาน  
 

 

งานบริหารงานทั่วไป  
- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลความ
เสถียรของกระแสไฟฟ้า 
 

 
ด าเนินการติดตั้งเครื่องมือป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณการ
ใช้ และพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จ  
๒. ผู้รับผิดชอบประสานพัสดุ
ด าเนินการจัดจ้างการติดตั้ง
เครื่องมือป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที่ให้แล้ว
เสร็จ 
 
 

 
๑. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการติดตั้ง
เครื่องมือป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้
และพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จ 
๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการกระบวนการพัสดุ
เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ระบบส ารองไฟฟ้าและระบบ
สายไฟฟ้าแรงต่ า 
๓. อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเมือง
มายา และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาแล้ว ซึ่งมีงาน
ก่อสร้างเพ่ือรองรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
๔. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid -
19 ท าให้กระทบการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารเมืองมายา และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ต้องล่าช้าและขยายสัญญา 
๕. รายการระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และสาย
สื่อสาร ลงใต้ดิน ด าเนินการประกวดราคาแล้ว 
อยู่ระหว่างรอผลหารือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง
การพิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
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๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ไตรมาสที่ ๓ 
 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตร
มาส  ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส 

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และ
ได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว     

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
....................................... 
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุด ไตรมาสที่  ๓ 
ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 

งานบริหารองค์กร 
- การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานรัฐ อยู่ในเกณฑ์
ต ่ากว่าค่าเป้าหมาย 

 
สูงมาก 

 
ด่าเนินการตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐ ให้อยู่ใน
เกณฑ์ค่าเป้าหมายมากกว่า 
๘๕ 

 
๑. ประเมินผลคะแนนและข้อ
สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินใน
แต่ละข้อ (ธ.ค. ๖๓) 
๒. ระดมความคิดเห็นผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องเพื อวางแนว
ทางแก้ไข  (มี.ค. ๖๔) 
๓. เจ้าหน้าที ด่าเนินการตัวชี้วัดการ
ประเมิน ITA และติดตามการ
ด่าเนินงานทุกๆเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ทุกฝ่าย) 
 

 
๑. ประเมินผลคะแนนและข้อ
สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน
ในแต่ละข้อ 
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที ที 
เกี ยวข้องเพื อวางแนวทางแก้ไข 
๓. ปรับคณะท่างานเพื อพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส 
๔. ปรับปรุงช่องทางการรับเรื อง
ร้องเรียนการทุจริต 
๕. รวบรวมรายชื อผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  
๖. เตรียมเอกสารส่าหรับการ
เปิดเผยข้อมูลปี ๒๕๖๔ 
๗. ด่าเนินการเปิดเผยข้อมูลปี 
๒๕๖๔ เป็นที เรียบร้อย ผล
คะแนนค่า IIT กับ EIT อย่างละ 
๓๐ หอภาพยนตร์ได้คะแนน
เต็ม รวม ๖๐ คะแนน 

 
ปานกลาง 
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ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
งานบริหารงานงบประมาณ 
- การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที ก่าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
สูงมาก 

 
ด่าเนินการเร่งรัดการใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผน
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด่าเนินการเร่งรัด
การด่าเนินการที เกี ยวข้องกับงบ
ลงทุน และงบครุภัณฑ์ต่างๆ (มี.ค. 
๖๔) 
๒. คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล ติดตามเรื องการใช้
งบประมาณของหอภาพยนตร์ ใน
การประชุมแต่ละเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ฝ่ายบริหารกลาง) 

 
- ให้ผู้รับผิดชอบด่าเนินการ
รายงานความก้าวหน้าอุปสรรค
ต่อผู้บริหารทุกเดือน 

 
สูง 

งานบริหารงานกฎระเบียบ 
- ระเบียบที เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่า
ด้วยการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที เกี ยวข้อง
กับข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลตามแนวทางของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(กพม.) ยังไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

 
สูงมาก 

 
ด่าเนินการจัดท่าระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) 

 
๑. ผู้ที รับผิดชอบและเกี ยวข้อง
จัดท่าร่างระเบียบที เกี ยวข้องกับ
ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี 
และงบประมาณ และระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (มี.ค. ๖๔) 
๒. เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบต่อไป (ก.ย. ๖๔) 
๓. ประกาศใช้และเวียนให้
เจ้าหน้าที ทราบ  (ก.ย. ๖๔) 
 

 
๑. อยู่ระหว่างการจัดท่าร่าง
ระเบียบที เกี ยวข้องกับข้อบังคับ
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล 
๒. หอภาพยนตร์ได้ด่าเนินการ
ประเมินระเบียบที เกี ยวข้องและ
สรุประเบียบเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื อด่าเนินการเสนอ
พิจารณาร่างแก้ไขต่อไป 

 
สูงมาก 
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ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
งานบริหารงานทั่วไป  
- การติดตั้งระบบการดูแล และรักษา
ความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าที ไม่
เสถียร 
 

 
สูง 

 
ด่าเนินการติดตั้งเครื องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที ให้
แล้วเสร็จ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด่าเนินการจัดท่า
รายละเอียดการติดตั้งเครื องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณการ
ใช้ และพ้ืนที ให้แล้วเสร็จ  
๒. ผู้รับผิดชอบประสานพัสดุ
ด่าเนินการจัดจ้างการติดตั้ง
เครื องมือป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที ให้แล้ว
เสร็จ (มิ.ย. ๖๔) 
 
 

 
๑. ด่าเนินการจัดท่า
รายละเอียดการติดตั้งเครื องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณ
การใช้และพ้ืนที ให้แล้วเสร็จ 
๒. อยู่ระหว่างการด่าเนินการ
กระบวนการพัสดุเพื อจัดหา
อุปกรณ์ระบบส่ารองไฟฟ้าและ
ระบบสายไฟฟ้าแรงต ่า 
๓. อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อาคารเมืองมายา และโรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายาแล้ว ซึ งมี
งานก่อสร้างเพื อรองรับการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื อง
ก่าเนิดไฟฟ้า  
๔. เนื องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด Covid -19 ท่าให้
กระทบการด่าเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ อาคารเมืองมายา และ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาต้อง
ล่าช้าและขยายสัญญา 
๕. รายการระบบสายไฟฟ้าแรง
ต ่า และสายสื อสาร ลงใต้ดิน 
ด่าเนินการประกวดราคาแล้ว 
อยู่ระหว่างรอผลหารือจาก

 
สูง 
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ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
กรมบัญชีกลาง เรื องการ
พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
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๔.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ าไตรมาส 
๑ และ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 
สาระส าคัญ 

ตามท่ีที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ทรัพยากรบุคคลประจ าไตรมาส ๑ และ ๒/๒๕๖๔ และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การสรรหาและบรรจุเจ้าหน้าที่ ควรระบุชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราที่ต้องการ
สรรหาไว้ในรายงาน  

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีความล่าช้าเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ดังนั้นในงบประมาณ ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ควร
เร่งรัด การจัดท าตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ควรด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ควร
ด าเนินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

๓. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรควรระบุว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่หอภาพยนตร์
ด าเนินการเอง หรือเป็นการส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

โดยฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคล
ประจ าไตรมาส ๑ และ ๒/๒๕๖๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
หอภาพยนตร์แล้วตามตารางรายงานที่น าเสนอ 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดไตรมาส ๒ 
 
ประเด็นการด าเนินงาน  :   งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 

๑. เพ่ือให้หอ
ภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ ที่มี
คุณสมบัติและความรู้
ความสามารถที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง
งานที่ยังว่างอยู่ 

หอภาพยนตร์สามารถ
บรรจุเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติและความรู้
ความสามารถที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน  

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่
ยังว่างอยู่เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์มีแผนด าเนินการสรรหาและบรรจุ
เจ้าหน้าที่ จ านวน ๔ อัตรา ได้แก่ 
ต าแหน่งนักจัดการสารสนเทศ ๑ อัตรา 
ต าแหน่งช่างฉายภาพยนตร์  ๑ อัตรา 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค  ๑ อัตรา 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ อัตรา 
 
ไตรมาส ๑  
ด าเนินการสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้  
-นักจัดการสารสนเทศ ๑ อัตรา 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ อัตรา  
 
 ไตรมาส ๒ 
ด าเนินการสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่จ านวน ๑ อัตรา ดังนี้ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ อัตรา (รับทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ลาออก) 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 

๒. เพ่ือให้หอ
ภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) และ
สมรรถนะ 
(Competency) ของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม 

หอภาพยนตร์สามารถ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ 
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
ปีละ ๒ ครั้ง 

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
 
 
 
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ 
จัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ทุกต าแหน่งภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
ไตรมาส ๒ 
อยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของเจ้าหน้าที ่ 
 
 

๓. ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบด้าน
การบริหารงานบุคคล
ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหอฯ 
และพระราช
กฤษฎีกาฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

มีการปรับปรุงระเบียบ
หรือประกาศด้านการ
บริหารงานบุคคลที่ไม่
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหอฯและ
พระราชกฤษฎีกาฯที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ตรวจสอบ ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งด้านการ
บริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหอฯและ
พระราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เช่น   
-จัดท านโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
-ปรับปรุงระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ฉบับใหม่   

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ 
ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของระเบียบ ประกาศท่ีต้องปรับปรุง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับหอภาพยนตร์ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ไตรมาส ๒ 
ศึกษาวิเคราะห์รายการระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่างๆ ที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข ยกเลิก รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ประเด็นการด าเนินงาน  :   งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 

๑. เพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์ให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ของหอ
ภาพยนตร์ 

 
 

- บุคลากรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ปีงบประมาณ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และ
สามารถสร้างองค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นจากการท างาน
ได้ 
 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์ให้เป็นองค์กร
การเรียนรู้ 
- จัดอบรมการสร้างองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ท างาน 
- ช าระคู่มือการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
และแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในที่ท างาน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ 
บุคลากร จ านวน  ๘๗ ราย รว่มการอบรมภายในที่จัดให้บุคลากรเรื่อง 
“คลินิกแก้ปญัหาด้านพัสดุ” โดย นางพิสมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
บุคลากร จ านวน ๖ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมเสวนา
เรื่อง "Another TRIP TO THE MOON : ส ารวจอนาคตหนังไทยใน
ระยะศูนย์สูตร" เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จัดโดยคณะท างาน
จัดตั้งสมาคมภาพยนตร์อิสระไทย องค์การเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มูลนิธิญี่ปุ่น และ
เทศกาลภาพยนตร์สั้น 
 
บุคลากร จ านวน ๔๔ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น ปัจจุบัน
และอนาคตของ “ฟิล์ม” และ “ภาพยนตร์” ในยุคแห่งการปฏิวัติทาง
เทคโนโลยี ผ่านความคิดเห็นของผู้คนในวงการอนุรักษ์และผู้ก ากับ
ระดับโลก ซึ่งหอภาพยนตร์จัดขึ้นเนื่องในวันก าเนิดภาพยนตร์โลก เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
ไตรมาส ๒ 
บุคลากร จ านวน ๕๐ ราย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ท างาน ซึ่งหอภาพยนตร์จัดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ก.พ.ร.ให้ความ
เห็นชอบ แก่บุคลากรหอภาพยนตร์ เพ่ือท าความเข้าใจและตอบสนอง
ต่อตัวชี้วัดหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 
๒. เพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์ให้เป็น
องค์กรคุณธรรม ตาม
ยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ และ แผน
แม่บทองค์กร
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- บุคลากรร้อยละ ๑๐๐  
ของปีงบประมาณได้เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และ กิจกรรมจิตอาสา
หรือสาธารณะประโยชน์ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
จัดท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้
หอภาพยนตร์ เป็น องค์กร
คุณธรรม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
หลักจริยธรรมนักอนุรักษ์
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
(FIAF) 
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติธรรม
หรือไปปฏิบัติศาสนกิจ  
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาหรือสาธารณะ
ประโยชน์  

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔  

ไตรมาส ๑ 
บุคลากรของหอภาพยนตร์ ร่วมกิจกรรม “Save Cinemateca 
Brasileira” ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 
บุคลากรของหอภาพยนตร์ ร่วมงานวันสรรพสาตร ซึ่งจัดโดยหอ
ภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
บุคลากรของหอภาพยนตร์ ร่วมงานวันมรดกโสตทัศน์โลก ซึ่งจัดโดย
หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
บุคลากร จ านวน ๙ ราย ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลฯ "ธรรมราชินี" 
ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
บุคลากร จ านวน ๑๐ ราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจ านิทรรศการ “อัคร
ศิลปิน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธนัวาคม 
๒๕๖๓  
 
บุคลากรหอภาพยนตร์ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ภายใน
หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
บุคลากร จ านวน ๒๖ ราย ร่วมเสนอบุคคลต้นแบบค่านิยม SHINE 
ของหอภาพยนตร์ ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓  
 
ไตรมาส ๒ 
บุคลากร จ านวน ๕๐ ราย ร่วมรับฟังการชี้แจ้งการประเมินคุณธรรม
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓. เพ่ือให้บุคลากร
หอภาพยนตร์มี
ศักยภาพรองรับการ
เป็นองค์การมหาชน 
๔.๐ ตามตัวชี้วัดของ 
กพม. 

- บุคคลากรไม่น้อยร้อย
ละ ๘๐ ของ
ปีงบประมาณ เข้าร่วม
อบรม เพื่อเพ่ิมทักษะ
ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และ ด้านศักยภาพทาง
ภาษา 

ส่งเสริมและหรือสนับสนุน
หรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
บุคลากรหอภาพยนตร์ให้มี
ศักยภาพที่รองรับการเป็น
องค์การมหาชน ๔.๐ พร้อม
ติดตามและสรุปผล เช่น 
- อบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
- อบรมทักษะทางด้านการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
- อบรมทักษะทางวิชาชีพ 
เช่น การบูรณะภาพยนตร์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ การพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี 
การเงิน เป็นต้น 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

ไตรมาส ๑ 
นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์ฯ จ านวน ๑ ราย เข้าอบรม “วัฒนธรรม
ภาพยนตร์ข้ามชาติในบริบทเอเชีย” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันที่ ๖,๒๐,๒๗ ตุลาคม และ  
๓,๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์ฯ จ านวน ๑ ราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินประกวดภาพถ่าย “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ๒๕๖๓” จัด
โดยมูลนิธิเอสซีจี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จ านวน ๑ ราย และเจ้าหน้าที่แผนและ
งบประมาณ จ านวน ๑ ราย เข้าอบรม “มิติใหม่ขององค์การมหาชน
ในยุค New normal” ๒๕๖๓ จัดโดยสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพราชการระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน  
 
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ อบรม “Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง” รุ่น
ที่ ๒ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร.ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน ๑ ราย อบรม “รวมประเด็นภาษีท่ี
เกี่ยวขอ้งและมีผลกระทบกับการท างานขององค์การมหาชน” รุ่นที่ ๒ 
จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓   
 

41



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ จ านวน ๑ ราย อบรม “เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนในหนังสือราชการ การ
จัดประชุมและการท ารายงานประชุม” จัดโดยส านักงานบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓   
 
บุคลากร จ านวน ๒๘ ราย อบรม “การใช้โปรแกรม Draft เพ่ือสร้าง
เอกสารดิจิทัลร่วมกับระบบ E-saraban เพ่ือการจัดท าเอกสารภายใน
องค์กรและรองรับการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย รุ่นที่ ๑” ซึ่งหอ
ภาพยนตร์ด าเนินการเอง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
ไตรมาส ๒  
บุคลากร จ านวน ๒๒ ราย อบรม “การใช้โปรแกรม Draft เพ่ือสร้าง
เอกสารดิจิทัลร่วมกับระบบ E-saraban เพ่ือการจัดท าเอกสารภายใน
องค์กรและรองรับการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย รุ่นที่ ๒” ซึ่งหอ
ภาพยนตร์ด าเนินการเอง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากร จ านวน ๒๖ ราย อบรม “การใช้โปรแกรม Draft เพ่ือสร้าง
เอกสารดิจิทัลร่วมกับระบบ E-saraban เพ่ือการจัดท าเอกสารภายใน
องค์กรและรองรับการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย รุ่นที่ ๓” ซึ่งหอ
ภาพยนตร์ด าเนินการเอง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔  
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง อบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่น
ที่ ๒” จัดโดยส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 
 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ ราย เจ้าหน้าที่แผนและ
งบประมาณ จ านวน ๑ ราย นักจัดการสารสนเทศ จ านวน ๒ ราย 
อบรม “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog” จัดโดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน ๑ ราย อบรม หลักสูตร "เจ้าหน้าที่พัสดุ
มือใหม่กับพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒" จัดโดยส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  
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๔.๖ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบ
วาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่าย
เลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .....................
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