
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑.   นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    ประธานกรรมการ 
๒.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ที่ปรึกษา 
๓.   นายกิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๔.   นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล    ที่ปรึกษา 
๕.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 
๖.   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม     กรรมการ 

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

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ 
๒. นายนนทรีย์ นิมิบุตร     กรรมการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม                       

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

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

  - ไม่มี - 
 

๑.๒.   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะน าตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ , นายนนทรีย์ นิมิตรบุตร ลา

ประชุม 
๑.๒.๔ เอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

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

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

สาระส าคัญ 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่  

๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง (มีเอกสาร
แนบ) 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. แบบสอบถามการใช้บริการหอภาพยนตร์ สรุปข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ

ผู้ใช้บริการควรเป็นภาษาทางการในการเสนอรายงาน 
๒.วาระเพ่ือพิจารณา ๔.๑ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตา มและ

ประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมเติมมติที่ประชุม ว่า 
“รับทราบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกต ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมิลผล”  

 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ตามที่มีการแก้ไข 

 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
สาระส าคัญ 

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เปิดให้บริการ ต้ังแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
และด าเนินการมาตรการส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่  ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ยังปกติการด าเนินงาน
ตามมาตรการเป็นไปด้วยความเคร่งครัดควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชน และได้รับ
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรด าเนินการมาตรการส าหรับผู้ใช้บริการก่อน
การเข้า พ้ืนที่ให้บริการของหอภาพยนตร์ด้วยความเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบ การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
๓.๒  เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์
เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนิน การจัดกิจกรรมขอ งหอ
ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอน าเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. ภาพยนตร์สนทนา “ส. อาสนจินดา ในความทรงจ า ” วันอังคารที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 
“๑๐๐ ปี ส. อาสนจินดา ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย” ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
วั นคล้ า ย วั น เ กิดครบรอบศตวร รษของ  ส .  อา สนจิ นดา  ศิลปิ น แ ห่ งชา ติ  สาขา
ศิลปะการแสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พบกับ
กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ส. อาสนจินดา ในความทรงจ า”  ๑๓.๐๐ น. ชม “เรือนแพ” 
อมตะหนังไทยในดวงใจแห่งปี ๒๕๐๔ ว่าด้วยโศกนาฏกรรมความรักของหนึ่งหญิงสาวและ
สามหนุ่มเพ่ือนรัก ผลงานการแสดงระดับรางวัลตุ๊กตาทองของ ส. อาสนจินดา กับภาพซ่ึง
บูรณะใหม่จัดฉายบนจอใหญ่ จบแล้ว ๑๕.๓๐ น. พูดคุยถึงเรื่องราวของ ส. อาสนจินดา 
กับตัวแทนครอบครัว  สมจินตนา อาสนจินดา (ลูกสาว) และ  ฉัตรชัย อาสนจินดา (เจอร์รี่ 
จากเพจ Just ดู It - หลานชาย) และร่วมเปิดนิทรรศการ “๑๐๐ ปี ส. อาสนจินดา ราชสีห์
แห่งวงการบันเทิงไทย”  ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ซ่ึงจัดแสดงต้ังต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
– ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 



 
 
 

๒. โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๗ ที่จัดขึ้น
โดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทั่ว
ประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้
เรื่องราวรอบตัวในแง่มุมวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพยนตร์ที่คัดสรรตามความเหมาะสมของทุก
ช่วงวัย 

๓. วันนี้ในอดีต ได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติ เม่ือวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ยุวกษัตริย์ 
พระชนมายุเพียง ๑๓ พรรษา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอ ดุลย
เดชสมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ 
เสด็จนิวัตพระนครหรือสยาม 

๔. หนังสั้นมาราธอนออนไลน์ ส าหรับคอหนังสั้นที่รอคอยกิจกรรมหนังสั้น
มาราธอน ปีนี้กลับมาในรูปแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร คโค
วิด-๑๙ โดยมีหนังสั้นที่เข้าร่วมฉาย ๔๑๒ เรื่อง จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๔๓๒ 
เรื่อง “หนังสั้นมาราธอนออนไลน์” จะจัดฉายระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (หยุดทุกวันพุธ) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (วันละ ๒ 
โปรแกรม โปรแกรมละประมาณ ๓ ชั่วโมง) โดยจัดเรียงการฉายตามล าดับพยัญชนะแรก
ของชื่อเรื่อง ผ่านทางโปรแกรม Zoom 

๕. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมสมองใสใจสบาย ศูนย์ดูแล
ภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม จ ากัด และ We Oneness ขอเชิญติดตาม Live Talk พูดคุยสนทนาเก่ียวกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Loving Vincent ที่สร้างขึ้นจากภาพวาดสีน้ ามันกว่า ๖๐,๐๐๐ 
รูป จากศิลปินกว่า ๑๐๐ ชีวิต เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตช่วงท้ายในการเป็นศิลปิ นของ
จิตรกรชื่อก้องโลก Vincent van Gogh ในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่  ๓๕  
รูปแบบออนไลน์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด าเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๖. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปรับเพ่ิมเวลาท าการห้องสมุดและโสต
ทัศนสถาน เชิด ทรงศรี โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคาร -  อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - 
๑๗.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง ท่ี ๖/

๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สรุปสาระส าคัญการประชุมได้ดังนี้ 

 

๑. เรื่องเพ่ือพิจารณา  จ านวน ๗ เรื่อง ได้แก่ 
๑.๑  การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหล่ือม ปี ๒๕๖๓ และงบลงทุน

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓.๓๒ ล้านบาท 

เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๓๘.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ยกไปรายการกันเงินเหลื่อม
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐ เงินคงเหลือสะสมจ านวน ๑.๒๖ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ ส าหรับการติดตามงบลงทุนปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ รายการ 
วงเงิน ๑๘๖.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๓๑.๑๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้เริ่ม
ด าเนินการแล้ว และบางส่วนได้ท าสัญญาผูกพันและกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
มีเพียงบางรายการอยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดงานได้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
หอภาพยนตร์ ด าเนินงานต่อเนื่องและบรรจุในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แล้ว 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ   ขอให้เร่งรัดการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ และเร่งรัดการด าเนินงานงบรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๕ ให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติกา ร
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๙) รายงาน
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งประกอบด้วย การ
รายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้  การรายงานต่อ
บุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทาง



 
 
 

เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในราย งาน
ดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในด้าน
การเงิน 

ค. จ านวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่
ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบฝ่ายเลขานุการปรับเพ่ิมให้มีประเด็นย่อยภายใต้หัวข้อใหญ่เพ่ือให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และน ามาเสนอในวาระสืบเนื่องของการประชุมครั้งต่อไป 

 

๑.๓ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้

สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึงกระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส า หรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซ่ึงได้มีการเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ ให้ครอบคลุมการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing ) 
ของหอภาพยนตร์ (เอกสารแนบ ๑) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑.๔ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

การทบทวบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึงกระทรวงการคลังมีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส า หรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบการทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบฝ่ายเลขานุการปรับ
ถ้อยค า ข้อ ๘ “การรายงานต่อคณะกรรมการ” เป็น “การรายงานผลการด าเนินงาน ต่อ
คณะกรรมการหอภาพยนตร์” และ เพ่ิมเติม ข้อ ๙ เป็นเรื่องการประเมินผลปฏิบัติ งาน
ของกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีรายละเอียดสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับที่ 



 
 
 

๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ และน ามาเสนอในวาระสืบเนื่องของการประชุมครั้งต่อไป ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

๑.๕ แผนการบริหารความเส่ียง และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หอภาพยนตร์ได้วิเคราะห์ และก าหนดประเด็นความเสี่ยง มีการประเ มิน
ความเสี่ยง ดังนี้ 

 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

O๑ ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า สูง 

F๑ การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สูง 

S๑ การไม่มีแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ สูงมาก 

C๑ หอภาพยนตร์ หรือ บุคลากร ละเมิด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สูงมาก 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบแผนการบริหารความ
เสี่ยง และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์ต่อไป 

๑.๖ รายงานผลการสอบทานการประ เมินผลการควบคุมภายในของ ผู้
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี ๒๕๖๔  ซ่ึงหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มีการประเมินผลการควบ คุม
ภายใน และจัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นไปตามรูปแบบ และ
วิธีการของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบ คุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  เห็นชอบรายงานผลการสอบทา นการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

๑.๗ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประจ าไตรมาสท่ี ๔ 

การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้ งสิ้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ า
ไตรมาสที่ ๔ ประกอบด้วย งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ และรายการ
กันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ หอภาพยนตร์ มีงบประมาณที่ต้องบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน ๓๒๒.๓๔ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม  ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน 
๑๔๐.๔๙ล้านบาท ผลการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓๑.๔๒ล้านบาท ผลการใช้
จ่ายงบประมาณรวมรายการกันเงินเหลื่อมปี จ านวน ๒๗๑.๙๒ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ
๘๔.๓๔ 



 
 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ า
ไตรมาสที่ ๔  จ านวนเงิน ๒๗๙.๐๑ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม  ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๐๑.๕๐ล้านบาท ผลการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๘.๓๕ล้าน
บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมรายการกันเงินเหลื่อมปี จ านวน ๒๒๙.๘๕ล้านบาท คิด
เป็น ร้อยละ๘๒.๓๘ มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย สาระส าคัญด้วยไม่สา มารถ
ด าเนินการกิจกรรมได้ตามแผนงาน จึงมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ ต้ังไว้ สืบเนื่องจากหอภาพยนตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่ึ งเ ริ่ม
งานมาต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ท าให้ต้องปิดพ้ืนที่บริการ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ไทย
และนิทรรศการเมืองมายา รวมทั้งเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ที่รุนแรงต่อเนื่อง ซ่ึงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิ ด - ๑๙ 
(ศบค.) ประกาศให้จังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด     หอภาพยนตร์
จึงต้องปิดให้บริการกว่า ๖ เดือน ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรู ปแบบ
Online ค่าใช้จ่ายบางรายการจึงไม่ได้ใช้ (เอกสารแนบ ๒) 

 

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

 
๒. รับทราบ จ านวน   ๒  เรื่อง ดังน้ี 

๒.๑ แนวทางขับเคล่ือนการด าเนินงานเรื่องการประเมินความเส่ียงการทุจริ ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภา ครั ฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือส านัก งาน 
ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๒/ ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ย งทุจริต 
และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และ
รายงานผลหรือความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

๒.๒ แผนบริหารจัดการความเส่ียงทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต และรายงานผลหรือ

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ และมอบคณะท างานด าเนินการด้าน
ประเมินความเสี่ยงทุจริต น าข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ท. ไปปรับปรุงใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

 
ประเด็นท่ีเสนอ   

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑  และมอบหอภาพยนตร์น าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในไปด าเนินการต่อไป 

๒. เพ่ือทราบตามข้อ ๒ และขอรับข้อเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

 
๔.๒ เรื่อง แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา พและ

เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส  ซ่ึงมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส หอภาพยนตร์ได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงขององค์กรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/
๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ขอให้หอภาพยนตร์เร่งพิจารณาด าเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้

ความเสี่ยงลดลง 
๒. ประเด็นความเสี่ยง S๑ การไม่มีแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๖๙ เห็นควรปรับข้อความ ว่า “ความล่าช้าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙”  

๓. ประเด็นความเสี่ยง C๑ หอภาพยนตร์ หรือ บุคลากร ละเมิด พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ทางหอภาพยนตร์ เร่งด าเนินการก่อน พรบ. ฉบับนี้
ประกาศใช้ โดยเห็นควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

๔. พิจารณาการจัดท ารายงานแผนบริหารความเสี่ยง จัดท าเป็นเล่มสรุปรายงาน
ให้ชัดเจนเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา หรือสรุปภาพรวมของแผนทั้งหมดแบบเข้าใจง่าย 

 



 
 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

  

๔.๓  เรื่อง แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส  ซ่ึงมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส หอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภา ยใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๔.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ซ่ึงประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม) 

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฝ่ายเลขานุการได้รายงาน
ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ หน้า ๑ - ๖)  ให้
คณะอนุกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่ง
เก่ียวเนื่อง เป้าหมายน าข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องระดับ item ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ใส่เข้าระบบสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของกรุ โดยในปี ๖๕ มีแผนช าระข้อมูล
ภาพยนตร์ ข่าวและสารคดี เพ่ือน าเข้าระบบให้ได้ตามเป้าหมาย 

๒. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ เป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีแผนเชิงรุกในการแสวงหาภาพยนตร์ที่ ออกฉายพร้ อ มกับ
ประสานงานบริษัทผู้สร้าง เพ่ือขอรับมอบภาพยนตร์มาเก็บรักษาที่หอภาพยนตร์ตาม
เป้าหมาย 

๓. การสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ (KM) มีแผนสร้างองค์ความรู้
เรื่องการพิมพ์ฟิล์ม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างงานพิมพ์ล้างฟิล์มและงานดิจิทัล 



 
 
 

๔. งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และสิ่งเก่ียวเนื่อง เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ 
- แปลงสัญญาณฟิล์ม ๒ เรื่อง (ดรรชนีนาง, พ่ีชาย) 
- แปลงสัญญาณภาพนิ่ง ๑,๓๔๐ รายการ 
- แปลงสัญญาณนิตยสาร ๑๑๒ รายการ 
- คัดเลือกภาพยนตร์ เรื่อง เมียหลวง (๒๕๒๑) ของ วิจิตร คุณาวุฒิ เพ่ือ

บูรณะ ๑ เรื่อง 
๕. การจัดท าพ้ืนที่เก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่ งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ (ห้องเย็น) 

ลงนามสัญญาจัดจ้างและด าเนินการต่อในปี ๖๕ ก าหนดตรวจรับงาน งวดที่ ๑ วันที่ ๑๑ 
พ.ย. ๖๔ 

๖. การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องเพ่ือให้บริการ ได้แก่ ข้อมูล
ระบบ Video On Demand (VOD) ข้อมูลภาพนิ่ง นิตยสารและหนังสือ ด าเนินการตาม
แผน 

๗. การสนับสนุนงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์เก่ียวกับภาพยนตร์ให้มีการน าเสนอ
ในเวทีวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป้าหมาย ๓ เรื่อง การด าเนินงานอยู่ระหว่าง
ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับภาพยนตร์ หมดเขตวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๔ 

๘. การขยายช่องทางเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยพัฒนาการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์หอภาพยนตร์ เป้าหมายผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ ร้อย
ละ ๘๕ และมีผู้ เข้าชมเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ จากฐานปีที่ผ่านมา เดือนตุลาคมมีผู้ เข้าชม
เว็บไซต์ ๗,๕๗๘ ราย และปรับปรุงระบบสืบค้นออนไลน์ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน 
เชิด ทรงศรี ๑ ระบบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดและภารกิจของ หอภาพยนตร์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

๙. งานเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านภาพยนตร์ เป้าหมายการจัดท าวิชาภาพยนตร์ใน
รูปแบบคอร์สออนไลน์ ๑ หลักสูตร การด าเนินงานอยู่ระหว่างจัดท าโครงสร้างวิช าและ
เลือกแพลตฟอร์มที่จะใช้เผยแพร่ออนไลน์ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าการท า
แพลตฟอร์มเผยแพร่สื่อของ หอภาพยนตร์จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือ กับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต 

๑๐. การขยายช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์  
- การสนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ในหลากหลายพ้ืนที่ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า ๕ จังหวัด เดือนตุลาคม หภ. สนับสนุนภาพยนตร์ให้ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) 
พิพิธภัณฑ์บ้าน Jim Thompson ๒) สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจ าประเทศไทย 
(FCCT) และ ๓) ประสานงานจัดฉาย เรื่อง สวรรค์มืด ร่วมกับ Dude, Movie พ้ืนที่จัดฉาย
ภาพยนตร์สาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ 

- การเพ่ิมช่องทางจัดฉายออนไลน์ของหอภาพยนตร์ทาง Netflix 
- ผลการด าเนินงานเดือน ต.ค. มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม ๕,๔๘๑ คน 

๑๑. การจัดกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับภาพยนตร์ซ่ึงมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ เป้าหมาย ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรมเสวนาเก่ีย วกับ
ภาพยนตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 
 

๑๒. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล วัดผลจากการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี ๒๕๖๕ ซ่ึงมีการท าแผนส่งเสริมคุณธรรม
ภายในองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และแผนยกระดับค่าคะแนน ITA 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

๑๓. การพัฒนาบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม FIAF  โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและได้รับการ
ฝึกอบรมด้านหลักจริยธรรมหอภาพยนตร์ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
๒๕๖๕ 

๑๔. การพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแผน
จัดการฝึกอบรมเพ่ือทักษะการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพทางภาษา รวมไปถึงการใช้ชีวิต 
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ๒๕๖๕ 
๒. การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ
มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ (เอกสารแนบ หน้า ๗ - ๑๐) โดยสรุป ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

สื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
-  ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ เผยแพร่ ในเทศกา ลภาพ ยนตร์

ต่างประเทศ ๑ ครั้ง 
ตัวชี้วัด ๑.๑.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ 

และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศ 
- ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอนุรักษ์ต่างประเทศ  ๑  กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์
ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ใน Google 
Arts & Culture และพัฒนาจ านวนผู้เข้าชมสะสมจากปีที่ผ่านมา เดือนตุลาคมมีผู้เข้าชม
รวม ๔,๔๐๘ ครั้ง 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์
เพ่ือให้บริการสาธารณะ 

- วางแผนจัดท าข้อมูลภาพยนตร์ข่าวและสารคดี รวม ๒,๓๐๐ รายการ 
- ท าข้อมูลสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ ๑,๒๕๔ รายการ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย เดือนตุลาคมผู้ชมผ่าน youtube ๖๐๐,๐๐๐ ครั้ง 

องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ๒.๑.๑  การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ 

- เตรียมการประเมิน 
ตัวชี้วัด ๒.๑.๒  การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ 

- เตรียมการประเมิน 
ตัวชี้วัด ๒.๑.๓ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 



 
 
 

- เตรียมการประเมิน 
ตัวชี้วัด ๒.๒  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวม

ฯ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

องค์ประกอบท่ี ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 
ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ

ราชการ ๔.๐ 
- ปี ๖๔ หอภาพยนตร์ผ่านการประเมินขั้นสูง ๓๗๑.๒๓ คะแนน  ปี ๖๕ 

เกณฑ์เกณฑ์ขั้นสูง ๔๐๐ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 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 า เร็จ

ของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ รายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการประเมินองค์กรทุกเดือน 
๒. การบริหารทางการเงิน 
คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ร ะบุ

ปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข รวมทั้งก ากับ
ให้มีการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ รายงาน
ผลปฏิบัติงานด้านการเงิน 

๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ

ยาว และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีพร้อมรายงานผล
การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  



 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเ มินผลการปฏิบั ติ ง า น

เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการน าผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง
และการต่อสัญญาจ้างงาน 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล   
๔. การควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

๑) คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดท า
แผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วน
ตามเง่ือนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส 
๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภา ยใน

และการบริหารความเสี่ยง และก ากับให้มีกระบวนการสื่อสารท าความเข้าใจกา ร
ด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส  
การตรวจสอบภายใน 

๑) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้าน
การตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและ
มีการมอบหมายงานเฉพาะที่เก่ียวข้อง 

ผลการด าเนินงาน  มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส  
๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งก ากับให้มีการจัดท าแผนและรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด 
ตลอดจนก ากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินการแก้ไข ตา ม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานไตรมาส 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การสนับสนุนงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ ทางหอภาพยนตร์ควรระบุหัวข้อ

งานเพ่ือให้ได้งานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ท่ีตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ใน
อนาคต พิจารณาวงเงินสนับสนุนเห็นควรเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 



 
 
 

๒. พิจารณาสื่อช่องทางใหม่ๆ ลงข่าวบทความหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์เพ่ือให้คนรู้จักหอภาพยนตร์อย่างกว้างขวาง เพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธ์ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเ มินผล 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 
๔.๕ เรื่อง แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สาระส าคัญ 

 ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจกา รข อง
คณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นที่ ๕ การบริหารงานทั่วไป ข้อที่ ๔ การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๔.๖ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดต้ังหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบ
วาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่าย
เลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการต่อไป 

๑. การน าภาพยนตร์ที่อนุรักษ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดโครงการที่ให้ การ
สนับสนุนการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่ไม่กระทบในเรื่องของลิขสิทธิ์ และควรจัดเสวนาผู้
ก ากับที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนโครงการ 

๒. จัดท าโครงการร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยหอ
ภาพยนตร์เขียนรูปแบบโครงการให้ชัดเจน 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 

 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่  ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๕ น. 
 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 
 


