รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน 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.

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวหิรัญญา บุญจารูญ)
ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์)
นายประวิทย์ แต่งอักษร
ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

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

ผู้ลาประชุม
๑. นายนนทรีย์ นิมิบุตร

กรรมการ

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแจ้ ง ผู้ แ ทนปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู้ ช่ ว ยปลั ด ฯ
นางสาวหิรัญญา บุญจารูญ
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางอร
อนงค์ ไกยูรวงศ์
๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของ
คณะอนุ กรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๓
- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ
- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่ อม
ปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๓
- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง รายงานการประเมินองค์ก าร
มหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
ที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
(มีเอกสารแนบแล้ว)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามที่ ค ณะกรรมการหอภาพยนตร์ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบประจ าปี ง บประมาณ
๒๕๖๔ ของหอภาพยนตร์ เป็นจานวน ๑๒๙,๖๓๕,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น งบประมาณที่ได้

จัดสรรประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นงบเงินอุดหนุน จานวน ๑๒๒,๖๓๕,๐๐๐ บาท
และเงินสะสมคงเหลือหอภาพยนตร์เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นั้น
เนื่ องจากหอภาพยนตร์มีแผนจะดาเนินการที่จะใช้เงินสะสมเพื่อพัฒ นาหอ
ภาพยนตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและด าเนิน การงบประมาณในปี ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ ไ ด้
ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการเงิ น ประจ าปี ง บปร ะมาณ ๒๕๖๔ จ านวน
๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท (มีเอกสารแนบ)
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจาณา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันในแต่ละปีงบประมาณ
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๓.๒ เรื่ อ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สาระสาคัญ
ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการ
กากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแล
กิจการ ให้มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่ว มแสดงความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ ผลการประเมิ น และการก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่ ง คณะกรรมการได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ และได้ดาเนินการประเมินตนเอง ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น
ในการนี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ด าเนิ น การรวบรวมผลประเมิ น ตนเองในการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการหอภาพยนตร์แล้วเสร็จ ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๒๕๖๓
ระดับผลการประเมิน
ปี ๒๕๖๓ (เต็ม ๕)
การประเมินความคิดเห็นของกรรมการคณะกรรมการบริหารตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร
๑ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
๕.๐๐
กรรมการบริหารถูกต้องตามพระราชกฤษฏีกา
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

จัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๖๒ เพียงใด
๒ ท่านคิดว่าคณะกรรมการบริห ารได้ทาหน้าที่
กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการ
พัฒนาหอภาพยนตร์ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของหอภาพยนตร์เพียงใด
๓ ท่านคิดว่าคณะกรรมการบริหารได้ทาหน้าที่ใน
การกากับ, การติดตามผลการดาเนินงานของ
หอภาพยนตร์ ต ามนโยบายที่ ค ณะกรรมการ
บริหารมอบหมายเพียงใด
๔ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารมี
ความสม่าเสมอและครบถ้วนเพียงใด
๕ คณะกรรมการบริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม
และให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะการ
บริหารงานของหอภาพยนตร์ ในระดับใด
๖ ความสั มพันธ์และความร่ว มมือระหว่างคณะ
กรรมการบริ ห ารกั บ ผู้ บ ริ ห ารหอภาพยนตร์
เป็นไปในระดับใด
๗ คณะกรรมการบริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ กรรมของหอภาพยนตร์ อ ย่ า ง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล (ความมี
จริยธรรม และคุณธรรม ความสุจริต โปร่งใส
หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประโยชน์
ส่วนรวม ฯลฯ) เพียงใด
รวม
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการ
๘ การส่ ง วาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการ
ประชุมมีความเหมาะสมเพียงใด
๙ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการมีความครบถ้วนเพียงใด
๑๐ เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมถูกต้องเพียงใด
๑๑ การรายงานผลงานององค์ ก ารมหาชนด้ า น
การเงินและภารกิจหลักสม่าเสมอเพียงใด
๑๒ ผลการนานโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของ
คณะกรรมการไปปฏิ บั ติ มี ค วามเหมาะสม
เพียงใด
รวม

๔.๕๐

๔.๘๘

๔.๖๓
๔.๘๘
๕.๐๐
๕.๐๐

๔.๘๔
๔.๕๐
๔.๕๐
๔.๓๘
๔.๖๓
๔.๖๓
๔.๕๓

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
- การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในปัจจุบันทาได้ช้า (เช่น การปรับตัวชี้วัดเรื่องจาก
สถานการณ์ COVID – 19)
ข้อเสนอแนะ
- ปัจจุบันหอภาพยนตร์มีกระบวนการกากับดูแล และติดตามการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด กพร. และตามยุทธศาสตร์ที่ดีแล้ว อยากให้มีการขอความเห็นกรรมการใน
การก าหนดหรื อ แก้ ไ ขตั ว ชี้ วั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ ใ นแต่ ล ะปี ด้ ว ย เนื่ อ งจากบริ บ ทของ
สถานการณ์ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแก้ไขตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว
(โดยเป็นมติของคณะกรรมการ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสาคัญ
- การเพิ่มตัวชี้วัดด้านการหารายได้ จากการขายสินค้าของที่ระลึก หนังสือ การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม อาจเพิ่มตัวชี้วัดเป็นจานวนผู้เข้าชมของหอ
ภาพยนตร์ ใ นแต่ ล ะวั น เหล่ า นี้ จ ะน าไปสู่ ก ารสร้ า งรายได้ ข องหอภาพยนตร์ จ าก
นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริห ารหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ดังนี้
๑) ชาระและจัดหมวดหมู่เอกสารรับมอบหอภาพยนตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ –
๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ สาเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของเอกสาร
ทั้งหมด
๒) จัดหาโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
สามารถจัดหาโปรแกรม Adlib ได้สาเร็จตามเป้าหมาย

๓) แสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ได้ ๒๗๙
เรื่อง จากทั้งหมด ๔๒๕ เรื่อง สาเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๕๖๕
๔) สร้างความร่วมมือกับ Lab post production จานวน ๕ แห่ง เพื่อสร้าง
ระบบให้ได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ สาเร็จตามเป้าหมาย
๕) ติดตั้งระบบปฏิบัติการพิมพ์-ล้างฟิล์มให้ได้มาตรฐาน บารุงรักษาอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และพัฒนาทักษะการพิมพ์ ล้างฟิล์มของผู้ปฏิบัติงานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
๖) การแปลงฟิล์ ม เทป และภาพนิ่ง เป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อเก็บรักษาตาม
มาตรฐาน เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ดาเนินการได้ ๒๔,๑๒๔ รายการ สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๗) บูรณะภาพยนตร์ เรื่อง น้าผึ้งพระจันทร์ สาเร็จ ๑ เรื่อง และอยู่ระหว่าง
บูรณะภาพยนตร์ เรื่อง แหวนวิเศษ คาดว่าสาเร็จตามแผนในเดือนกันยายน
๘) การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการสืบค้น
๙) วีดีทัศน์ตามคาขอ VOD มีข้อมูลเพื่อให้บริการ ๘,๓๑๑ รายการ
– ข้อมูลโปสเตอร์เพื่อให้บริการ ๔,๓๒๖ รายการ
– ทาข้อมูลภาพนิ่งได้ ๒๔,๑๙๗ รายการ (ตรวจสอบข้อมูลเพื่อนาเข้า
ระบบให้บริการในเดือนกันยายน ๖,๐๐๐ รายการ
– จัดหาหนังสือเพื่อให้บริการเพิ่มได้ ๓๑๙ เล่ม
๑๐) สนับสนุนงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ จานวน ๓
เรื่อง สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๑) จัดทา MOU กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นเครือข่าย
เผยแพร่การให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๑๒) ขยายช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๓) อบรมครู อ อนไลน์ เ พื่ อ ระดมความคิ ด และจั ด ท าคู่ มื อ การสอนวิ ช า
ภาพยนตร์สาหรับเผยแพร่ให้โรงเรียนนาไปใช้เป็นวิชาเลือก สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๔) ส ารวจโรงเรี ย นที่ มี ก ารใช้ ภ าพยนตร์ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอน และ
รวบรวมองค์ ค วามรู้ จ ากประสบการณ์ ข องครู ผู้ ส อนเพื่ อ เผยแพร่ ต่ อ ไป ส าเร็ จ ตาม
เป้าหมาย
๑๕) ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการของหอ
ภาพยนตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๗๘ สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๖) สนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ Micro cinema ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ได้แก่ สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๗) จานวนผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เดือนสิงหาคม ๗,๒๘๑ ราย รวมมี
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๗๒,๕๘๕ ราย สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๘) กิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์สาเร็จตามเป้าหมาย
– ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๖๓ มี
ผู้นาเสนอผลงาน ๘ คน

– อบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ออนไลน์ E - workshop : Save the
Collection from Disaster วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๖๓ ผู้เข้าร่วมจานวน
๒๐ คน จาก ๑๐ ประเทศ
๑๙) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF โดยเน้นการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง ๑ ครั้ง สาเร็จตามแผน
๒๐) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
– จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
– จั ด กิ จ กรรมหอภาพยนตร์ สั ม พั น ธ์ และการบรรยายฝึ ก อบรมเพื่ อ
พัฒนาบุคลากร ๑๒ ครั้ง
– อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ออนไลน์ รวม
๗ ครั้ง
– อบรมการวิเ คราะห์ น้ ายาเคมีส าหรั บล้ า งฟิล์ มภาพยนตร์ ของงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ๔ ครั้ง
– ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะ
ตาแหน่งงาน รวม ๕ หลักสูตร
– จั ด อบรมสั ม มนาพั ฒ นาบุ ค ลากรหอภาพยนตร์ วั น ที่ ๑๐ – ๑๑
กันยายน ๒๕๖๓
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส ขอ
เสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๖๓
๑. เรื่องเพื่อทราบ จานวน ๑ เรื่อง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบผู้สอบบัญชี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พิ จ ารณาเห็ น ชอบผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ห้ บจก.
สานักงานสามสิบสี่ ออดิต โดย ดร.ธนาดล รักษาพล ซึ่งเป็นบริษัทเดิมกับปีที่ผ่านมา
เป็ น ผู้ ส อบบั ญชี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดในขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

และรายละเอียดข้อเสนอของผู้สอบบัญชี และตามประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาแจ้ ง ผลการตรวจสอบไปยั ง หน่ ว ยรั บ ตรวจ กรณี ก าร
ตรวจสอบรายงานการเงิ นโดยผู้ส อบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็ นชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามหนังสือที่ ตผ ๐๐๔๕/๒๑๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๗ เรื่อง ได้แก่
๒.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๒
รายการกันเงินเหลื่อมปี จานวน ๘๘ รายการ รวมจานวนเงิน ๑๙๔.๓๘ ล้าน
บาท มีผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจานวนเงินรวม ๖๓.๙๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๒ ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายการที่ ๗๕ เบิกจ่าย
แล้ว มีส่วนเกินจากวงเงินที่ประมาณการไว้ ซึ่งส่วนเกินนั้นเบิกจ่ายจากวงเงินคงเหลือใน
ภาพรวมของงบเงินกันเหลื่อมปี ทั้งนี้รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด และรายการที่ต้อง
ดาเนินการต่อเนื่อง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมจานวน ๑๗ รายการ รวมจานวน
เงิน ๑๒๘.๔๘ ล้านบาท และนาไปกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ จานวน ๑๑ รายการ เป็น
จานวนเงินรวม ๒๖.๐๔ ล้านบาท และจานวน ๖ รายการ ยังไม่สัญญา รวมจานวนเงิน
๑๐๒.๔๔ ล้านบาท
คณะกรรมการเห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๒ ดังกล่าว
และมีความเห็นว่าส่วนใหญ่รายการที่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายเป็นโครงการรายจ่ายงบลงทุนซึ่ง
อยู่ระหว่างจัดทาขอบเขตรายละเอียดงานและราคากลาง จานวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการที่มีรายละเอียดซับซ้อน เห็นควรเร่งดาเนินการจัดทาขอบเขตรายละเอียดงาน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปและควรรวบรวม
รายการที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องจากรายการเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๒ และรายการใน
แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ ยั ง ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายการเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓
ต่อไป
๒.๒ ประเด็นตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินติดตามจากผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส านั กงานการตรวจเงินแผ่ นดินได้ตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบของ
ผู้ ส อบบั ญชี(บจก.ส านักงานสามสิ บสี่ ออดิต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม และมีข้อเสนอแนะแจ้งเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฎในรายงานผลการ
ตรวจสอบประจาปี
คณะกรรมการมีความเห็ นว่าประเด็นเกี่ยวกับ การจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ พบว่า
ชารุดเสื่อมสภาพจานวน ๘๑ รายการ นั้น ขอให้เร่งดาเนินการจาหน่ายก่อนที่ผู้สอบ
บัญชีจะเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบของปี ๒๕๖๓ ขณะนี้
ทางหอฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบหาข้อเท็จจริง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ
๒๑๔ ก่อนการพิจารณาดาเนินการจาหน่ายตามระเบียบ ต่อไป
๒.๓ กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับทบทวนประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และขอให้ เ พิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง ไว้ ใ นกฎบั ต รการตรวจสอบภายใน ได้ แ ก่
หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับหัวข้อคาว่า “อิสระ”
เป็น “ความเป็นอิสระ” และมีมติที่ประชุมให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณนั้นต่อไป โดยมี
การพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
อื่นด้วย
๒.๔ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบฉบั บ ทบทวนประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เนื่ องด้ว ยส านั ก งาน กพร. อยู่ระหว่างท าความตกลงกับ กระทรวงการคลั ง
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรทบทวนใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับเดิมจนกว่าจะมีข้อสรุป และได้รับหนังสือเวียนจากสานักงาน กพร. ต่อไป
๒.๕ แผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๖๔
ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๖๔ ซึ่งปฏิบัติตาม
หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม
ตรวจสอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การตรวจสอบด้านการเงิน ๒) การตรวจสอบตามข้อกาหนด
๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔) การตรวจสอบการดาเนินงาน (โครงการ) ๕) การ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการฯ เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมการจั ด ท าแผนการตรวจสอบ
ประจาปี และการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ไว้ในตารางประกอบแผนการ
ตรวจสอบ และมีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๖๔
๒.๖ รายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจา
ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจาไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ เห็นควรนาประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินยังสูงไปบริหารจัดการ
ปี ถั ด ไป และประเมิ น ประเด็ น ความเสี่ ย งของปี ปั จ จุบั น เพิ่ ม เติ ม และมี ม ติ เ ห็ น ชอบ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจาไตร
มาสที่ ๔
๒.๗ ติ ด ตามผลข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (บจก. สานักงานสามสิบสี่ ออดิต)

ผู้ ตรวจสอบภายในเสนอผลติด ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ส อบบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการฯ มีความเห็ นว่าควรให้ ความส าคัญในประเด็น ที่ สตง. แจ้ง
เพิ่มเติม และประเด็นเกี่ยวกับการตรวจนับทรัพย์สิน กรณีย้ายครุภัณฑ์ระหว่างปีให้แจ้ง
งานพัสดุทราบด้วยเพื่อการปรับปรุงสถานที่ตั้งในทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในประเด็นนี้คณะกรรมการเห็นควรมีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้ทราบทั่วกัน และ
ประเด็น การส ารองข้อมูล ที่ส าคัญของหอภาพยนตร์ นอกจากมีการส ารองข้อ มู ล ไว้
ภายในแล้ว จาเป็นต้องมีการสารองข้อมูลไว้ภายนอกด้วยเพื่อความปลอดภัย จึงเห็นควร
ศึกษาแนวทางการสารองข้อมูลไว้ภายนอก
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบ
บัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เรื่องอื่น ๆ
เนื่ องด้ว ยกรมศิล ปากรขอคืนพื้นที่บริเวณด้านหลั ง ซึ่งหอภาพยนตร์ใช้เป็น
สานักงานชั่วคราว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรมีการจัดทาแผนงานที่จะต้องย้ายสานักงาน
ชั่ว คราวออกจากพื้นที่ของกรมศิล ปากร และควรมีการจัดทารายการบัญชีครุภัณฑ์
ทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อแยกเป็นครุภัณฑ์ที่ยังคงใช้งานได้ และครุภัณฑ์ชารุด เพื่อตัด
จาหน่ายต่อไป
ข้อพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ
๑) ให้หอภาพยนตร์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกันเหลื่ อมปี ๒๕๖๒ และงบตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ให้กันเงินเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจานวน ๑๗
รายการ รวมจานวนเงิน ๑๒๘.๔๘ ล้านบาท และจานวน ๖ รายการ ยังไม่มีสัญญา รวม
จานวนเงิน ๑๐๒.๔๔ ล้านบาท
๓) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๔) ให้นาประเด็นความเสี่ยงที่ยังสูง ไปบริหารจัดการต่อไปถัดไป และประเมิน
ประเด็นความเสี่ยงของปีปัจจุบันเพิ่มเติม
๕) ให้มีการศึกษาแนวทางการสารองข้อมูลไว้ภายนอก เพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่สาคัญของหอภาพยนตร์
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเร่งผลักดันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มติ ที่ประชุม เห็ นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่
๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแผนการควบคุ ม ภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ว่า ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
หอภาพยนตร์ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลาดับมา บัดนี้หอ
ภาพยนตร์ฯ ได้จัดทารายงานการดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ใน
รอบไตรมาสที่ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็ นชอบแผนการบริห ารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ และ
ได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔

๔.๕ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ตามตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละความส าเร็ จของการพัฒ นาด้ า นการควบคุม ดู แ ลกิจ การของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
สาระสาคัญ
หอภาพยนตร์ ได้ทารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของหอภาพยนตร์ ตามหลั กเกณฑ์ตัว ชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน คณะกรรมการ
ควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ ได้ รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และได้เสนอใน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๔ ตามตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาด้ า นการควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
๔.๖ เรื่ อ ง รายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วัน
จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ รายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
๔.๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
สาระสาคัญ
ตามคารับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้าน
คุณภาพการให้บริการ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้
จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดาเนินการ นั้น
บั ด นี้ หอภาพยนตร์ ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารของหอภาพยนตร์ ต าม
ข้อเสนอแนะผู้รับบริการแล้ว และจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยบุคคลภายนอก
ปรากฏผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ปี ๒๕๖๓ เป็นดังนี้ กิจกรรมการจัด
ฉายภาพยนตร์ ร้อยละ ๙๑.๔๐ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ร้อยละ ๙๑.๘๕ สื่อโซเชียล
มีเดียของหอภาพยนตร์ ร้อยละ ๘๐.๐๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจงานบริการ ๓ ด้าน คิด
เป็นร้อยละ ๘๗.๗๘ จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
๔.๘ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
ตามที่หอภาพยนตร์ดาเนินตามภารกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และยังมีความ
จ าเป็ น ในการดาเนินการอยู่ ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้ว ย
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใด
ให้ เบิ กจ่ ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุ ผ ลและความจาเป็น
จะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้
คณะกรรมการเป็นผู้ อนุมัติ ซึ่งรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่ อมปีงบประมาณประจ าปี
๒๕๖๓ จานวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๓
จานวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท
๔.๙ เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
สาระสาคัญ
ตามที่หอภาพยนตร์ดาเนินการตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินองค์การมหาชน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมิน ผลได้
ดาเนิ น การติดตามการดาเนิน งานให้ เป็น ไปตามตัว ชี้วั ด กรอบการประเมิน องค์ ก าร
มหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลคะแนนรวม ๘๕.๔๒ ผลการประเมิน
ระดั บ องค์ ก รอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก และเสนอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ชอบการ
ประเมินเพื่อส่งให้ กพร. ต่อไป
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ผลคะแนนรวม ๘๕.๔๒ ผลการประเมินระดับองค์กรอยู่ในระดับดีมาก
๔.๑๐ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน
การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ....
สาระสาคัญ
ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุม
ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็ นชอบแนวทางการจั ด ท า
ข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ตามแนวทางที่
สานักงาน กพร. ได้จัดทาขึ้น และให้คณะกรรมการองค์การมหาชนพิจารณานาไปปรับ
ใช้ตามอานาจหน้าที่ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก าหนดให้ ค ณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนมี อ านาจหน้ า ที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดาเนินการขององค์การมหาชน รวมถึงการออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่อง การบริหาร
และการจัดการการเงินด้วย
หอภาพยนตร์ฯ ได้นาแนวทางการจัดทาข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วย
การเงิ น การบั ญ ชี และงบประมาณ ตามมติ ข อง กพม. มาปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ได้
กรุณาช่วยตรวจทานภาษาและเนื้อหา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การ
บัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.... และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๔.๑๑ เรื่ อ ง ร่ า งข้ อ บั ง คั บ หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ....
สาระสาคัญ
ตามที่ พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ฉบั บ ที่ ๒
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล จึงได้ดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับขององค์การมหาชน ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล ของหอภาพยนตร์ฯ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดจั้งหอภาพยนตร์ฯ ฉบับ
ที่ ๒
ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ปรับปรุงตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เกี่ยวกับการจัดทาข้อบังคับฯ ขององค์การมหาชนว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล ตามมติที่ประชุม กพม. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่มุ่งให้เจ้าหน้าที่และลู กจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อ ย่างมี
คุณภาพ คุณธรรม ความโปร่งใส และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
บัดนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทาร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.... เสร็จสิ้น และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้
ตรวจแก้ร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนจะถูกตัด
สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ หอภาพยนตร์จึงน่าจะศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
เพิ่มเติม เพื่อชดเชยเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.... และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒. มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศึกษาเรื่องสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติม
๔.๑๒ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๕
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไปแล้ว และหลังจากดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ หอภาพยนตร์
ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งหอภาพยนตร์
หอภาพยนตร์ฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงเป้าหมายให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
ต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ ทบทวนแผนยุทธศาสตตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๕ ที่ได้ทบทวน
๔.๑๓ เรื่อง แผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของหอภาพยนตร์ เ ป็ น ไปตาม
เป้ าหมายยุ ทธศาสตร์หอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้จัดทาแผนการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์
หอภาพยนตร์ แผนแม่บทองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดองค์การมหาชน
ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชน และใช้เป็นแผนในการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๗ เมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) แผนงานพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ แผน
แม่บทองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดองค์การมหาชนของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การมหาชน
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจาณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

๔.๑๔ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
เพื่อให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ใ ห้ มี
ระเบียบวาระให้ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่ อเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดาเนินการ
ต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- ให้ความสาคัญการประหยัดพลังงาน
- แนวทางในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
- ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์มากขึ้น
- เผยแพร่จดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ในพื้นที่สื่อมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการดาเนินการข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

