รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
ผู้ช่วยปลัดสานักนายกฯ ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวหิรัญญา บุญจารูญ)
ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายประสพ เรียงเงิน)
นายประวิทย์ แต่งอักษร
ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย
นายนนทรีย์ นิมิบุตร
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูล้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
๒. นายมารุต บูรณรัช

ที่ปรึกษา
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นางสาววราภา ดีรอด
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ผู้แทนจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ
เรียงเงิน
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดสานักนายกรัฐมนตรี นางสาวหิรัญญา
บุญจารูญ
๑.๒.๓ วันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีงานประชุม FIAF ณ ประเทศ
เม็กซิโก กรรมการท่านใดสนใจสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการ
๑.๒.๔ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมิลผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒.๕ เอกสารเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ วั น ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาเพื่ อ รั บ รอง
(มีเอกสารแนบแล้ว)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่ อ ง รายงานความคื บ หน้ า ตามข้ อ เสนอแนะคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้หอภาพยนตร์
พิ จ า ร ณ า ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ พื่ อ พั ฒ น า ภ า ร กิ จ ข อ ง ห อ ภ า พ ย น ต ร์ นั้ น
หอภาพยนตร์ขอรายงานความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์มีดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ เทคนิคการกากับหนัง การทาหนัง
สั้น จากผู้กากับชื่อดัง ให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักหอ
ภาพยนตร์มากขึ้น และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้

ด าเนิ น การรจั ด กิ จ กรรมชั้ น ครู หรื อ Masterclass เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ชิ ญ วิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์มาบรรยายถึงประสบการณ์การทางานและเบื้องหลั ง
แนวคิดการทางาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้จัดกิจกรรม Masterclass ชั้นครู ๑๓ :
สยมภู มุกดีพร้อม และ Masterclass ชั้นครู ๑๔ : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
๒. การจัดกิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เห็นควรปรับระยะเวลาใน
การอบรม และหัวข้อในการจัดอบรมให้เข้ากับยุคสมัย เป็นการอบรมเชิงเปรียบเทียบ
หรื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ หอภาพยนตร์ อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด เตรี ย มหลั ก สู ต รอบรม
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และจะได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ไป
พิจารณาเพื่อปรับปรุงต่อไป
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตามยุ ทธศาสตร์ห อภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ
ดาเนิ น งานต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ คณะอนุกรรมการฯ
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์สร้าง
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องโดยใช้โปรแกรม
Adlib อยู่ในขั้นปรับขอบเขตการทางาน และเตรียมจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อติดตั้ง
โปรแกรมและนาเข้าข้อมูล กลยุทธ์ติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มให้ได้มาตรฐาน
มี แ ผนจั ด การฝึ ก อบรมเรื่ อ งการวิ เ คราะห์ น้ ายาเคมี ส าหรั บ การล้ า งฟิ ล์ ม ในเดื อ น
พฤษภาคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลการดาเนินงานด้านการเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี มีการเพิ่มข้อมูล
VDO และโปสเตอร์ในระบบสืบค้นของห้อสมุดตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ห อภาพยนตร์
อนุ รั กษ์ไปยั งต่างจั งหวัด หอภาพยนตร์กาหนดลงนาม MOU ความร่ว มมือ กั บ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อ
ติดตั้งระบบ VDO จานวน ๒ ชุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน กาหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมครู อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๒๖ – ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อสร้างคู่มือประกอบการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน งาน
สนับสนุนการจัดฉายภาพยนตร์ในต่างจังหวัดอยู่ระหว่างจัดเตรียมไฟล์ภาพยนตร์และ
ประสานงานไปยังพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สงขลา นครราชสีมา ตามลาดับ ส่วนงานเผยแพร่
ภาพยนตร์เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๑,๐๐๐ คน ปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรม รวม
๔๘,๒๙๕ คน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ งานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล หภ. ได้จัดตั้งคณะทางานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่ งเสริมธรรมาภิบาลของ
องค์กร ส่วนงานด้านการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพตามตาแหน่งงานและการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ตัว ชี้วัดการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจาปี ๒๕๖๓ หอ
ภาพยตร์ได้นาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
องค์ประกอบ
๑. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
๑.๑ จานวน
ภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์อนุรักษ์
ได้รับการเผยแพร่
ในสื่อมวลชนและ
เทศกาลภาพยนตร์
ในต่างประเทศ
๑.๒.๑ การเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการ
อนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์
และสื่ อ โ สตทั ศ น์
ให้กับหอภาพยนตร์
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น
อนุรักษ์ภาพยนต์ใน
ต่างประเทศ

เกณฑ์การประเมิน
ขั้นต่า – ๘.๕ คะแนน
มาตรฐาน – ๘.๗๕
คะแนน
ขั้นสูง – ๙ คะแนน

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ประสานงานจัด
ฉายภาพยนตร์ใน
เทศกาล
ต่างประเทศ ๔
เทศกาล

ขั้ น ต่ า – ๘ ประเทศ แผนจัดอบรมเลื่อน
ความพึงพอใจร้อยละ ไปก่อน
๘๕
มาตรฐาน – ๙
ประเทศ ความพึ ง
พอใจร้อยละ ๘๖
ขั้นสูง – ๑๐ ประเทศ
ความพึ ง พอใจ ร้ อ ย
ละ ๘๗

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด
๑.๒.๒ การสร้าง
เครือข่ายหอ
ภาพยนตร์และ
หน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ
๑.๓ จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ของหอภาพยนตร์

๑.๔ ร้ อ ยละของ
จ านวนภาพยนตร์
ไทยที่ออกฉายในปี
พ.ศ. ๒๔๗๐ –
๒๕๖๒ ที่ หภ. เก็บ
รั ก ษาไว้ เ ป็ น มรดก
ของชาติ
๒. การผลั ก ดั น ๒.๑ จานวน
ยุ ทธศาสตร์ ข อง โรงเรียนที่นา
ประเทศ
ภาพยนตร์ไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการ
สอน
๒.๒ จานวนผู้เข้า
ชมภาพยนตร์ที่
หภ. เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย

เกณฑ์การประเมิน
ขั้นต่า – ๒ กิจกรรม
มาตรฐาน – ๓
กิจกรรม
ขั้นสูง – ๔ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
มีแผนเข้าร่วมเป็น
วิทยากรบรรยาย
ด้านการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ ๓
กิจกรรม

ขั้นต่า – ๑๓๑,๐๐๐
คน
มาตรฐาน –
๑๓๖,๑๘๘ คน
ขั้นสูง – ๑๔๑,๓๗๕
คน
ขั้นต่า – ๑๔๗ เรื่อง
มาตรฐาน – ๒๔๙
เรื่อง
ขั้นสูง – ๓๕๐ เรื่อง

ผู้ร่วมกิจกรรม
๔๘,๒๙๕ คน

ขั้นต่า – ๑๐
โรงเรียน
มาตรฐาน – ๑๕
โรงเรียน
ขั้นสูง – ๒๐
โรงเรียน
ขั้นต่า –
๑,๖๔๖,๕๑๖ ครั้ง
มาตรฐาน –
๑๙๐๑๖๔๑ ครั้ง
ขั้นสูง –
๒,๑๕๖,๗๖๕ ครั้ง

อยู่ ร ะหว่ า งส ารวจ
และรวบรวมข้อมูล
จานวนโรงเรียนที่มี
การใช้ ภ าพยนตร์
เป็นสื่อ

อยู่ระหว่างรวบรวม
ร า ย ชื่ อ แ ล ะ
ต ร ว จ เ ช็ ค ไ ฟ ล์
ภาพยนตร์ในระบบ
ที่ หภ. มี

๑,๐๑๑,๙๓๓ ครั้ง

องค์ประกอบ
๓.
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๓.๑ ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรของ
องค์การมหาชน

๓.๒.๑ ความสาเร็จ
ในการจัดทาระบบ
ให้บริการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์
และระบบการ
จ่ายเงินด้วยระบบ
E-Payment

๓.๒.๒ ความสาเร็จ
ในการจัดทาระบบ
ให้บริการทาสาเนา
ภาพยนตร์ออนไลน์

เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน – ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ไม่เกินร้อยละ ๓๐
ขั้นสูง – ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
และไม่สูงกว่า
Growth เฉลี่ยของ
องค์การมหาชน ๓ ปี
ข้นต่า – จัดทารับบ
สาเร็จทั้ง ๒ ระบบ
มาตรฐาน –
เป้าหมายขั้นต่าและมี
ผู้ลงทะเบียนใช้งาน
จริง
ขั้นสูง – เป้าหมาย
ขั้นมาตรฐานและ
รายงานสรุปผลการ
ใช้งานระบบ ๒
ระบบ
ขั้ น ต่ า – คู่ มื อ การ
ให้บริการ
มาตรฐาน –
เป้าหมายขั้นต่าและมี
ผู้ใช้งานจริง
ขั้นสูง – เป้าหมาย
ขั้นมาตรฐาน และ
รายงานสรุปผลการ
ใช้งานระบบ

ผลการดาเนินงาน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น
บุ ค ลากร หภ. คิ ด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐๒
ไม่เกินกาหนดโดย
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ร้ อ ยละ ๔.๒๗
ซึ่ ง Growth เฉลี่ ย
๓ ปี ของ หภ. อยู่ที่
ร้อยละ ๔.๔๐

อยู่ระหว่าง
ประสานงานบริษัท
เพื่อนาเสนอระบบ
การจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์
๒๓ ก.พ. ๖๓

อยู่ระหว่างการ
จัดทา work flow
แบบฟอร์ม และ
คู่มือการให้บริการ

องค์ประกอบ
๔. การ
ตอบสนองต่อ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
๔.๑ การเผยแพร่
สารสนเทศผ่าน
web portal

๔.๒ ร้อยละความ
พึงพอใจในการ
บริการขององค์การ
มหาชน

๕. การควมคุบ ๕.๑ ร้อยละ
ดูแลกิจการของ ความสาเร็จของ
คณะกรรมการ การพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการ
ของ
คณะกรรมการอ งค์
การมหาชน
ตัวชี้วัด
Monitor

จานวนผู้ที่นา
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องที่หอ
ภาพยนตร์อนุรักษ์
ไปสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดและเผยแพร่สู่
สารธารณะชน
ต่อไปในประเทศ
ไทย

เกณฑ์การประเมิน
ขั้นต่า – ส่งข้อมูลไม่
น้อยกว่า ๔ ครั้ง
มาตรฐาน – ส่งข้อมูล
ไม่น้อยกว่า ๕ – ๘
ครั้ง
ขั้นสูง – ส่งข้อมูลไม่
น้อยกว่า ๙
ขั้นต่า – ร้อยละ ๘๐
และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๕๐
– ๗๔.๙๙
มาตรฐาน – ร้อยละ
๘๐ และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๗๕
– ๘๙.๙๙
ขั้นสูง – ร้อยละ ๘๐
และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๙๐
ขึ้นไป
พิจารณาจากการ
ความสาเร็จของการ
ควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนตาม
ประเด็นที่กาหนด
รวมทั้งสิ้น ๘
ประเด็น คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปี ๒๕๖๓ จานวน
๒๐ ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างส่ง
ข้อมูล

อยู่ระหว่างรับ
สมัครผู้ประเมิน
อิสระจากภายนอก

คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา
รายงานกากับดูแล
กิจการ ในไตรมาส
ที่ ๑

- จานวนผู้ที่นา
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องไป
สร้างสรรค์ต่อยอด
จานวน ๔ รายการ

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมิน
จานวนเทศกาล
ปี ๒๕๖๓ รวม ๕๐
ภาพยนตร์กิจกรรม กิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์
รวมไปถึงการจัด
ฉายภาพยนตร์
คลาสสิคทั่ว
ประเทศ

ผลการดาเนินงาน
- จานวนกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์
และพูดคุย ๒๐
กิจกรรม

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้
- การจัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ เห็นควรมีการเพิ่ม
ช่วงการสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพยนตร์
- ทบทวนแผนกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องของไวรัสโควิด – ๑๙
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส ขอ
เสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเสนอแนะว่า การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ต้องเสนองบทั้งหมดในการ
ต่อสัญญา ๓๐ ปี เนื่องจากเป็นภาระผูกพันงบประมาณ และเสนองบเบิกจ่ายรายปีใน
ทุก ๆ ปี
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
ไตรมาสที่ ๑
สาระสาคัญ
หอภาพยนตร์ ได้ทารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ไปพลาง
ก่อน ไตรมาสที่ ๑ ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖๒ ไปพลาง
ก่อน ไตรมาสที่ ๑
๔.๔ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่
๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแผนการควบคุ ม ภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพและเป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
หอภาพยนตร์ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลาดับมา บัดนี้หอ
ภาพยนตร์ฯ ได้จัดทารายงานการดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ใน
รอบไตรมาสที่ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
๔.๕ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็ นชอบแผนการบริห ารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการเสนอแนะว่า รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน เห็นควรนาเสนอรายงานรวมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เสนอให้ ห อภาพยนตร์ เ ชิ ญ ศิ ล ปิ น
แห่ งชาติ ผู้ ที่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านภาพยนตร์มาร่ว มกิจกรรมในการสร้างความรู้
ทางด้านภาพยนตร์
มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการติดตามตามข้อเสนอแนะ
๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

