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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม 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.
๑๔.
๑๕.

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายประสพ เรียงเงิน)
นายประวิทย์ แต่งอักษร
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย
นายนนทรีย์ นิมิบุตร
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายก้อง ฤทธิ์ดี
๓. นางสาววราภา ดีรอด
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารกลาง
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมิ นผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒.๒ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
(มีเอกสารแนบแล้ว)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การดาเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019
สาระสาคัญ
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว
และเริ่มดาเนินการเปิดบริการ ดังนี้
๑. เมื่อเริ่มเปิดบริการยังคงดาเนินการคัดกรองผู้เข้ามาที่ห อภาพยนตร์ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
๒. เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเมืองมายาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การ
เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์กาหนดต้องติดต่อขอเข้าชมก่อนซึ่งจะมีการกาหนดจานวนไม่
เกิน ๗ คนและเป็นกลุ่มเดี่ยว และในบริเวณเมืองมายาให้เดินชมเฉพาะภายนอกกาหนด
จานวนไม่เกิน ๔๐ คน
๓. เปิ ด บริ ก ารห้ อ งสมุ ด แล้ ว การเข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ต้ อ งติ ด ต่ อ ของใช้
ล่วงหน้าก่อนซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่ออนไลน์แล้ว
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๔. เปิ ดบริการร้านค้าแล้ ว การเข้าร้านขายของภายในหอภาพยนตร์ จ ากั ด
จานวนในแต่ละครั้งและขอความร่วมมือให้ชาระเงินผ่านระบบ QR Code หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสธนบัตรและเหรียญเพื่อใช้ซื้อสินค้า
๕. การเข้าใช้บริการในแต่ละจุดให้มีการลงบันทึกผ่านระบบ “ไทยชนะ”
๖. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านและผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามแนวทาง
มาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม
มติที่ประชุม รับทราบการดาเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019
๓.๒ เรื่อง การเช่าที่ดินของหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เห็นชอบให้หอภาพยนตร์เช่าที่ดินของมูลนิธิ
มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย (วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร) ระยะสั ญ ญา ๓๐ ปี และที่ ดิ น เอกชน
ด้านหน้าหอภาพยนตร์ ระยะสัญญา ๓ ปี และให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ การผูกพัน
งบประมาณข้ามปีนั้น
หอภาพยนตร์ได้ดาเนิ นการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณเพื่อ
หารื อแนวทางการผู กพันงบประมาณข้ามปีการเช่าที่ดินดังกล่ าวได้รับคาแนะนาว่า
รายการผูกพันงบประมาณข้ามปีสานักงานงบประมาณจะเป็นผู้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
เป็ น ภาพรวมทั้ งประเทศเนื่ อ งจากการงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ ด าเนิ น การ
พิจารณาแล้วจึงให้ดาเนินการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดยในช่วงก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทาสัญญาการเช่าที่ดินสัญญาไม่เกิน ๑ ปี ไป
ก่อน
ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เจรจาเจ้าของที่ดินเอกชนแล้วเพื่อเช่าสัญญาระยะไม่เกิน ๑
ปี ก่อนจนกว่าจะได้รับการผูกพันงบประมาณข้ามปีจึงทาสัญญาระยะ ๓ ปี และได้มี
หนังสือถึงมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดบวรนิเวศวิหาร) เพื่อแจ้งว่าจะทาสัญญาราย
ปีก่อนจนกว่าจะได้รับการผูกพันงบประมาณข้ามปีจึงทาสัญญาระยะ ๓๐ ปี ซึ่งที่ดินของ
วัดบวรนิเวศวิหารมีกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้เช่าที่ดินดังกล่าว
ด้วยและได้รับการประสานจากสานักงบประมาณให้ดาเนินการในแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ การเช่าที่ดินของหอภาพยนตร์ โดยดาเนินการทาสัญญาเช่า
สัญญาระยะไม่เกิน ๑ ปี จนกว่าจะได้รับการผูกพันงบประมาณข้ามปีจึ งทาสัญญาระยะ
๓ ปี
๓.๓ เรื่ อ ง แจ้ ง ผลการตรวจสอบของหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน)
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สาระสาคัญ
ตามที่ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการสอบบั ญชีป ระจ าปี
๒๕๖๒ ของบริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์ในการ
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ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบและ
บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด ได้จัดส่งรายงานการสอบบัญชีต่อสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินแล้วนั้น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๔๕/๐๙๒๕ ลงวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบ สาหรับรายงานการเงิน และการประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย
ส านั กตรวจสอบการเงินแลบริห ารพัส ดุ ที่ ๑๙ แจ้งผลการตรวจสอบว่า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจสอบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ส าหรั บ
ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตามยุ ทธศาสตร์ห อภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ
ดาเนิ น งานต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ คณะอนุกรรมการฯ
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน สามารถ
ดาเนินการตามแผนได้ทุกกิจกรรม โดยกลยุทธ์การจัดหาและการจัดการกรุภายพนตร์ มี
การจัดหมวดหมู่เอกสารการรับมอบภาพยนตร์และชาระเอกสารการรับมอบช่วงปี พ.ศ.
๒๕๒๕ – ๒๕๓๒ และ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ กลยุทธ์การติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์
ล้างฟิล์ม ได้จัดอบรมตรวจวิเคราะห์น้ายาเคมีล้างฟิล์มทุกวันเสาร์ในเดือนพฤษภาคม
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นวิทยากร กลยุทธ์การบูรณะภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐาน
อยู่ระหว่างบูรณะภาพยนตร์ เรื่องน้าผึ้งพระจันทร์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
งานด้านการเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เผยแพร่ ภ าพยนตร์ ไ ปยั ง
ต่างจังหวัด หอภาพยนตร์รอให้มหาวิทยาลัยเปิดตามปรกติจึงจะลงนาม ความร่วมมือกับ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชมภาพยนตร์ ด้วยระบบ
วิดีทัศน์เผื่อเรียก (Video on Demand) ต่อไป กลยุทธ์การพัฒนาอาคารศูนย์อนุรักษ์
และบริการโสตทัศน์แห่งชาติให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ การจัดทานิทรรศการ ชั้น ๑
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ อยู่ระหว่างจัดทาราคากลาง
และร่างขอบเขตการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการ
สอนในห้องเรียนหอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมครูระดับมัธยมผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ เม.ย. โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๗ คน จากนั้นจึงรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อ
จัดทาแผนและคู่มือการสอนต่อไป ส่วนกลยุทธ์สารวจโรงเรียนที่ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการ
เรียนการสอนพบว่า มีโรงเรียนจานวน ๒๕ โรงเรียน ที่มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่ อการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และอยู่ระหว่างประสานครูผู้สอนเขียนเล่าประสบการณ์และ
ความคิดเห็นในการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในห้องเรียนเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ งานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเตรียมสาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป ส่วนงานด้าน
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในช่วงสถานการณ์โควิด มีการอบรมบรรยายออนไลน์เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ จั ด ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวน
จารัส ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. เรื่องเพื่อทราบ จานวน ๓ เรื่อง
๑.๑ แจ้งผลการตรวจสอบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ตามหนังสือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๕/๐๙๒๕ ลงวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบ สาหรับรายงานการเงิน และการประเมินผล
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การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ ผลการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณา ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทเอกชนได้ตรวจสอบเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด ทั้งนี้ สตง. ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม และผู้ตรวจสอบภายในได้ชี้แจงแล้ว
สตง. ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่ม คณะกรรมการฯ มีความเห็น ให้เร่งดาเนินการ
ในประเด็นที่ สตง. สอบถามเพิ่มเติม (เอกสารแนบ ๑)
๑.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน งบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๒
ฝ่ายบริหารนาเสนอตารางสถานะการใช้จ่ายงบเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีความเห็นว่าเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดสถานะรายจ่ายลงทุน ๙ รายการ (ลาดับที่ ๗๕ ๗๙ ๘๐ ๘๓
๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ และ ๘๘) รวมจานวนเงิน ๑๒๐,๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อให้ทราบถึง
ความคืบหน้าโดยละเอียด (เอกสารแนบ ๒)
๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติ งานของคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
ควบคุมภายในด้านสินค้าคงเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ ได้มีข้อเสนอแนะการควบคุมภายในด้าน
สิ น ค้าคงคลั ง โดยให้ มีคณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสิ นค้าคงเหลื อบาง
รายการไม่ ต รงตามทะเบี ย นคุ ม สิ น ค้ า และจั ด ท ารายงานข้ อ เสนอแนะเสนอต่ อ
ผู้อานวยการ นั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทางานฯ โดย
ให้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้กับการบริหารจัดการที่ใช้อยู่ให้มีความ
ทันสมัย และรองรับการใช้งานในปัจจุบัน เป็นการทางานที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบทั้งใน
ส่วนของการขายหน้าร้านและบริหารคลังสินค้าส่วนกลาง และให้มีการตรวจนับสินค้า
เป็นประจา สม่าเสมอ และปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการฯ เห็ น ควรมี แ นวทางบริห ารจั ด การสิ นค้ า คงคลั ง
รายการหนังสือที่มียอดคงเหลือจานวนมาก โดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดประเภทตาม
ความเหมาะสม และมีช่องทางการจาหน่ายอาจจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือการมอบ
ให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชนเพื่อให้เป็น องค์
ความรู้ต่อไป (เอกสารแนบ ๓)
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๖ เรื่อง
๒.๑ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งให้
หน่วยงานต้องเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยงานจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต่อสานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ก่ อ นเริ่ ม ต้ น ปี บั ญ ชี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หกสิ บ วั น คณะกรรมการใช้
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์ของ
ผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตามข้อมูลที่เสนอมา จึงเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ในลาดับที่ ๒ คือ บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิท จากัด โดย ดร.ธนาดล รักษาพล ให้
เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง เคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ตรวจสอบบัญชีของหอภาพยนตร์ (เอกสารแนบ ๔)
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๒.๒ รายงานผลการสอบทานงบการเงิ น ประจ าไตรมาสที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่
๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากรายการอาคารศูนย์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
และครุภัณฑ์ตกแต่งอาคารศูนย์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และชุดระบบบริหารจัดการและ
จัดเก็บ อยู่ระหว่างโอนปิดจากงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ เพื่อคานวณค่ าเสื่ อม
ราคาเมื่ อ เริ่ ม ใช้ ง าน จ านวนเงิ น ๔๓๐,๖๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเสนอขอให้ฝ่ ายบริหารกลางจัดทารายการครุภัณฑ์
ต่าง ๆ และส่งมอบให้กับฝ่ายงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลจัดงบประมาณในการบารุงรักษา
และมอบให้งานบัญชีได้ดาเนินการโอนปิดงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ และเริ่ม
คานวณค่าเสื่อมราคา
งานพั ส ดุ เ ร่ ง จั ด ท าทะเบี ย นครุ ภัณ ฑ์ และติ ด รหั ส ครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล ที่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ สามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชี ปี 2563
๒.๓ รายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาไตรมาสที่ ๒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ มีมติเห็ นชอบรายงานผลสอบทานการใช้จ่ ายงบประมาณ
ประจาไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมาย และมีรายจ่าย
ลงทุนที่จาเป็นต้องดาเนินการต่อ และขอกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๒ เป็นจานวนมาก จึงมี
มติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้เร่งดาเนินการจัดทาขอบเขต
งาน ของรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อสามารถหาผู้รับจ้างได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๕)
๒.๔ เรื่อง รายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายงานผลการปฏิ บัติ ต ามแผนการควบคุม
ภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจาไตรมาสที่ ๒ เห็นควรเร่งดาเนินการตามแผนงานที่
ได้วางไว้
๒.๕ รายงานผลการด าเนิ น โครงการ : ติ ด ตั้ ง คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์
ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Quantum Storage
ผู้ ต รวจสอบภายใน ตรวจสอบการด าเนิ น งานโครงการติ ด ตั้ ง คอมพิ ว เตอร์
อุ ป กรณ์ ป ระมวลผลระบบคอมพิ ว เตอร์ Quantum Storage มู ล ค่ า โครงการ
๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการตรวจสอบโดยรวมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่
เนื่ องจากตรวจรั บงาน และเบิกจ่ายเสร็จสิ้ นเมื่อวัน ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ อ ยู่
ระหว่างโอนปิดงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ และคานวณค่าเสื่อมราคาเมื่อเริ่มใช้
งาน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้งานพัสดุจัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์ และรวมถึงครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคไว้ด้วย เพื่อเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๙ การบริหารพัสดุ การเก็บและการบันทึก ข้อ ๒๐๓ และฝ่ายบริหารกลาง เร่งส่ง
มอบครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายงานที่ครอบครอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
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ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ การบารุงรักษา
การตรวจสอบ ข้อ ๒๑๒
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า ในอนาคตควรมี ก ารวางแผนขอ
งบประมาณในการเก็บรักษาสื่อสารองข้อมูล (ระบบ Backup) ไว้ที่ปลอดภัยทั้งภายใน
และนอกสถานที่ขององค์กร เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานได้รับความ
เสียหาย
๒.๖ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก)
คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก) และน าเสนอผลการประเมิ น ต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร
๒.๗ การปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว
ความคิดเห็นคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรจาหน่ายครุภัณฑ์ ที่ชารุดและไม่ได้ใช้งาน
ทุกปีเพื่อไม่มีให้ครุภัณฑ์ชารุดตกค้าง ซึ่งหากมีครุภัณฑ์ชารุดตกค้างจานวนมากต้องใช้
พื้นที่เก็บและต้องดูแลเพื่อไม่ให้สูญหาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และแต่งตั้ง บริ ษั ท ส านักงานสามสิ บสี่ ออดิท จากัด เป็นผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
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
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รอบไตรมาสที่ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ความคิดเห็นคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรระบุระยะเวลาดาเนินการเพื่อติดตามผล
เป็นระยะๆ และรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์
๓๐ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ ความเห็ นชอบแผนการบริห ารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ความคิดเห็นคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานให้ชัดเจนหรือปรึกษาหน่วยงานองค์การมหาชนอื่นๆเพื่อป้องกันความเสี่ยง
และให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๔.๕ เรื่ อง รายงานการดาเนิน งานตามแผนการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
สาระสาคัญ
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ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วัน
จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น
ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ทั้ ง นี้ หอภาพยนตร์ ไ ด้ เ สนอ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุค คล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ควรปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานด้านการบริการของหอภาพยนตร์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัย
เนื่องจากหอภาพยนตร์มีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชน
- พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual museum) เพื่อสร้างความสนใจ
และเพิ่มช่องทางการเข้าชมเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

