รายงานการประชุม
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางโชติกา อัครกิจโสภากุล)
นายประวิทย์ แต่งอักษร
ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส
นายนนทรีย์ นิมิบุตร
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

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

ผู้ลาประชุม
๑. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์

กรรมการ

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจ
โสภากุล
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ลาประชุม
๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะนาตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
๑.๒.๔ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๒.๔.๑ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สาระสาคัญ
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อ
รับรอง (มีเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่ อ ง การด าเนิ น การของหอภาพยนตร์ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)
สาระสาคัญ
ตามที่หอภาพยนตร์ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา
หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการมาตรการสาหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ และมีการดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ได้ ให้เจ้าหน้าที่ ทุก คน
ปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์ตามปกติ โดยให้บันทึกเวลาทางานแบบยืดหยุ่นเวลาผ่ าน
ระบบลงเวลาออนไลน์ และให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหอภาพยนตร์ตรวจเชื้อ
ด้วย ATK (Antigen Test Kit) ทุกๆ ๑๔ วัน และรายงานงานทรัพยากรบุคคลทราบ

๒. หอภาพยนตร์ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห อภาพยนตร์ ท ราบว่ า ศู น ย์ ฉี ด วั ค ซี น
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย และศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษกได้ เ ปิ ด ให้
ประชาชนสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๓ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บางส่วนได้เข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๓
๔. สานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือ แจ้งเพื่อสารวจรายชื่อบุคลากร
ของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนเข็มที่ ๓ โดยได้มอบงานทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการประสาน
๕. เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะมีการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19
สายพันธ์ โอมิครอน (Omicron) หากต้องมีการ lockdown หอภาพยนตร์ได้มีการหารือ
เพื่อเตรียมความพร้อมแนวการทางานเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ การดาเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)
๓.๒

เรื่ อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจาเดือนธั น วาคม

๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์
เพื่ อ แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการทราบและติ ด ตามผลการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมของหอ
ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอนาเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์เผยแพร่ภาพยนตร์
บันทึกเหตุการณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ เยี่ยมชมราษฎรในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ทางช่องทางออนไลน์ของหอภาพยนตร์
๒. หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ห นั ง ไทย จั ด เทศกาล
ภาพยนตร์ สั้ น ครั้ งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นโปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้น
ไทยหลายสาขา และโปรแกรมพิเศษทั้งของไทยและต่างประเทศ
๓. วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม
Masterclass ชั้นครู ๑๕ - ไทกิศักดิ์พิสิษฐ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยคนทาหนังทดลอง
ร่วมสมัยที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของไทย ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๕
๔. วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จัดฉายหนังสั้นทดลอง ฉบับ
กลางแปลง ในโปรแกรม Short Film Night : Goethe Experimental Film Workshop
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๕ ที่ลานโดม สุขวงค์ ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๕
๕. หอภาพยนตร์ได้สนับสนุนภาพยนตร์เพื่อจัดฉายในรูปแบบออนไลน์ ที่งาน
กาชาดออนไลน์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จัดพิธีประกาศรางวัล
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๕ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น ๖ อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๗. ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครบรอบวันเกิดภาพยนตร์ปีที่ ๑๒๖ หอ
ภาพยนตร์ขอเชิญทุกท่านมาเฉลิมฉลองกับเราในกิจกรรมพิเศษ "๑๒๖ ปี วันกาเนิด
ภาพยนตร์โลก" มาร่วมบรรยายการฉายหนังครั้งแรกของโลก
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า พิจารณาการจัดฉายภาพยนตร์ออนไลน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปสาระสาคัญการประชุมได้ ดังนี้
๑. เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
๑.๑ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการคลังมี
การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2564 รายละเอียดอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา ๔.๒
๑.๒ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔) ของนางสาวณัฐชยา สมนิยาม ตาแหน่ง
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายใน หน่ ว ยตรวจสอบภายใน เพื่ อ เสนอคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป (วาระลับ) รายละเอียดอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา ๔.๓
๑.๓ สรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๙) รายงาน
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งประกอบด้วย การ
รายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อ

บุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจาปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงาน
ดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ
ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน
ค. จานวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
เห็นชอบสรุปรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบฝ่ายเลขานุการปรับเพิ่มให้
มีประเด็นย่อยภายใต้หัวข้อใหญ่เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (เอกสารแนบ ๑)
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็ นชอบสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นาเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ต่อไป
๑.๔ รายงานผลสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๔
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากการตรวจสอบรายการทางบัญชี ได้มีการบันทึก
ครบถ้วน สาหรับรายการเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ ได้มีการกันเงินเหลื่อมปี
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
รายการกั น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จ านวน ๗๘ รายการ รวมจ านวนเงิ น ๑๓๑.๔๓ ล้ า นบาท
ประกอบด้วย กันเงินเหลื่อมปียกมาจากปี ๒๕๖๓ จานวน ๔ รายการ รวมจานวนเงิน
๓.๐๗ ล้านบาท และกันเงินเหลื่อมปีของปี ๒๕๖๔ จานวน ๗๔ รายการ รวมจานวน
เงิน ๑๒๘.๓๕ ล้านบาท ประกอบด้วยงบต่าง ๆ ดังนี้
งบดาเนินการทั่วไป
จานวนเงิน ๓,๕๔๒,๐๒๗.๓๘ บาท
งบสาธารณูปโภค
จานวนเงิน
๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดาเนินการตามภารกิจ จานวนเงิน ๔,๒๔๘,๖๓๑.๖๕ บาท
งบรายจ่ายลงทุน
จานวนเงิน ๑๒๐,๑๐๒,๘๘๕.๘๐ บาท
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบรายงานผลการสอบ
ทาน และเห็นชอบขอให้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนเงิน ๑๓๑.๔๓ ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ต่อไป

๑.๕ รายงานผลการสอบทานรายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
ผู้ ต รวจสอบภายในเสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒ สาหรับรูปแบบการนาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของ
รั ฐ ปฏิบั ติตามหนังสื อกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๗๙ ลงวันที่ ๒ ตุล าคม
๒๕๖๓ และบันทึกรายการทรัพย์สินและจัดประเภท เป็นไปตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๒)
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบรายงานผลการสอบ
ทานงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๖ การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์
กระทรวงการคลังกาหนดหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๔ (๒) กาหนดว่า “การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล”
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ เป็นปีแรก และไม่มีเกณฑ์กลาง
ในการประเมิน เห็นควรมอบฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เป็นองค์การมหาชนเพื่อจะได้มีประเด็นประเมินในทิศทางเดียวกัน
๒. รับทราบ จานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ประจาไตรมาสที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
จากการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมาพบว่ามีอีก ๒ รายการที่ยังไม่ได้บันทึกผลการใช้
จ่ายเงิน จึงขอปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๒ รายการ
รวมจานวนเงิน ๒๔,๙๒๒.๑๘ บาท ประกอบด้วย
งบสาธารณูปโภค จานวนเงิน ๕,๐๓๑.๖๘ บาท
งบดาเนินงานทั่วไป จานวนเงิน ๑๙,๘๙๐.๕๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจา
ไตรมาสที่ ๔ จานวนเงิน ๒๗๙.๐๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔ จานวน ๑๐๑.๕๒ ล้านบาท ผลการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๔ จานวน ๑๒๘.๓๕
ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมรายการกันเงินเหลื่อมปี จานวน ๒๒๙.๘๗
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๓๙ (เอกสารแนบ 3)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบรายงานผลสอบทาน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจาไตรมาสที่ ๔ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้เร่งรัดการดาเนินการตาม
สัญญาผูกพันเพื่อให้เบิกจ่ายรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน
๗๘ รายการ รวมจานวนเงิน ๑๓๑.๔๓ ล้านบาท
๒.๒ การติ ด ตามผลการเบิ ก จ่ า ยงบกั น เหลื่ อ มปี ๒๕๖๔ และงบลงทุ น
ประจาปี ๒๕๖๕
ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่ อมปี ๒๕๖๔ จานวน ๗๘ รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๓๑.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน ๑๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๖๓

สาหรับการติดตามงบลงทุนปี ๒๕๖๕ จานวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๔๘.๒๖
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน ๐.๗๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียด
งาน (TOR)
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้ เร่งรัดการดาเนิ น การ
เบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมกรณี
ยกเลิ กสั ญญาล าดับรายการที่ ๕๖ ในการประชุมครั้งถัดไป ส าหรับการติดตามงบ
รายจ่ายลงทุนขอให้ปรับหัวตารางให้สะท้อนถึงสถานะการดาเนินงาน และเร่งรัดการ
ดาเนินงานงบรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๕ ให้สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๓ การประกั น และการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพงานตรวจสอบภายใน : การ
ประเมินภายในองค์กร
ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการประเมินภายในองค์กร เป็นไปตามรูปแบบ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการประเมิน
ครั้งแรก มีเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน แต่ละด้านกาหนดคะแนนเต็มด้านละ ๕ คะแนน
ผลคะแนนเปรียบเทียบ ๒ ปี ดังนี้

ประเด็นการประเมิน
๑. ด้านการกากับดูแล
๒. ด้านบุคลากร
๓. ด้านการบริหารจัดการ
๔. ด้านกระบวนการ

ผลการประเมิน
ปี ๒๕๖๓
๔.๓๕
๔.๒๙
๒.๘๒
๒.๑๖

ปี ๒๕๖๔
๔.๖๑
๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๒๑

ทั้งนี้ในด้านที่ได้ผลการประเมินน้อย ผู้ตรวจสอบภายในได้นาไปจัดทาแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๔ ต่อไป
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ภายในองค์กร และแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ประจาปี ๒๕๖๔
๒.๔ การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ขอความร่ ว มมื อ ให้ ห อภาพยนตร์ ส่ ง
รายงานการควบคุมภายในตามแบบรายงานที่กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อนาข้อมูล
จัดทาเป็นภาพรวมกระทรวงวัฒนธรรม เป็นไปตามหนังสือที่ วธ ๐๒๐๒/ว ๔๙๒๐ ลง
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทารายงานต่างๆ และนาส่งภายในเวลา
ที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๔ รายการ ดังนี้
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๑)
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน(แบบ ปค. ๖)
๒.๕ การเข้าตรวจสอบเพื่อปิดบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยบริษัท สานักงานสามสิบสี่
ออดิต จากัด แจ้งการเข้าตรวจสอบเพื่อปิดบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามหนั งสื อเลขที่ สส ๘๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ เข้าตรวจสอบ
ระหว่ า งวั น ที่ ๒๐ – ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๖๔ และรายการขอเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ ปรากฎตามหนังสือเลขที่ ๘๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ
จะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน ๖๐ วัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

๔.๒ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
สาระสาคัญ
ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
หมวดคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ดชอบ ดังนี้ (๑) จัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การดาเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๘
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ พิ จ ารณาทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบฝ่ายเลขานุการปรับถ้อยคา ข้อ ๘ “การรายงานต่อ
คณะกรรมการ” เป็น “การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ”
และ เพิ่มเติม ข้อ 9 เป็นเรื่องการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
มี ร ายละเอี ย ดสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติ การตรวจสอบภายในส าหรั บหน่ว ยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
๔.๓ เรื่ อ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔) (วาระลับ)
สาระสาคัญ
ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ กาหนดไว้ “การบัญชีของหอภาพยนตร์ ให้จัดทา
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของหอภาพยนตร์
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ทาหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้ว
เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้”
ระเบี ย บหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ “ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปีงบประมาณละสองครั้งโดยครั้ง
หนึ่งให้ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ของปีถัดไป ครั้งที่สองให้ประเมินในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ของปีเดียวกัน ทั้งนี้ผลการประเมินทั้งสองครั้งจะนามาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การปรับ
เพิ่มเงินเดือน การให้รางวัลพิเศษประจาปี การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตาแหน่ง หรือ
การย้ายเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี”
ค าสั่ ง คณะกรรมการบริ ห าร ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ กาหนดอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ข้อ ๓ “พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน”
การดาเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวณัฐชยา สมนิยาม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย.
64) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบสอง (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔)
๔.๔ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรม การติ ด ตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพิ่มเติม)
ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ดาเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ดังนี้
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ห อภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้
รายงานผลการด าเนิ น งาน เดื อ นพฤศจิ ก ายน ปี ง บประมาณ ๒๕๖๕ ให้
คณะอนุกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การแสวงหาภาพยนตร์ ไ ทยที่ อ อกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีแผนเชิงรุกในการแสวงหาภาพยนตร์ที่ออกฉาย
พร้ อ มกั บ ประสานงานบริ ษั ท ผู้ ส ร้ า ง เพื่ อ ขอรั บ มอบภาพยนตร์ ม าเก็ บ รั ก ษาที่ ห อ
ภาพยนตร์ตามเป้าหมาย
๒. การสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภ าพยนตร์ (KM) มีแผนสร้า งองค์
ความรู้เรื่องการพิมพ์ฟิล์มซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างงานพิมพ์ล้างฟิล์มและงาน
ดิจิทัล ผลดาเนินงานเดือนพฤศจิกายนอยู่ระหว่างคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะพิมพ์ฟิล์ม
๓. งานแปลงสั ญญาณสื่ อโสตทัศน์และสิ่ งเกี่ยวเนื่อง เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐
รายการ ผลดาเนินการ ๓,๑๗๔ รายการ
๔. การจัดทาพื้นที่เก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ (ห้อง
เย็น) ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔
๕. การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ได้แก่
- ข้อมูลภาพยนตร์ในระบบ Video On Demand (VOD) เป้าหมาย ๒,๕๐๐
รายการ ผลดาเนินงาน ๑,๑๑๓ รายการ
- ข้อมูลภาพนิ่ง เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รายการ ผลดาเนินงาน ๒,๖๖๘ รายการ
- นิตยสาร ๑,๐๐๐ รายการ ผลดาเนินงาน ๑๕๖ รายการ
- หนังสือ ๕๐๐ รายการ ผลดาเนินงาน ๑๐๐ รายการ
๖. การสนับสนุนงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ให้ มี การ
นาเสนอในเวทีวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป้าหมาย ๓ เรื่อง ประกาศให้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ ถึงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๔ มีผู้ส่งผลงานเพื่อขอรับ
ทุน ๑๑ ราย
๗. การขยายช่องทางเข้าถึงข้อมูล ให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยพัฒนาการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์หอภาพยนตร์ เป้าหมายผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ร้อยละ ๘๕ และมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากฐานปีที่ผ่านมา ถึงเดือนพฤศจิกายน
มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๑๕,๖๗๔ ราย และปรับปรุงระบบสืบค้นออนไลน์ ในห้องสมุด
และ โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ๑ ระบบ ตามแผน
๘. การขยายช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์ ได้แก่
- การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมจั ด ฉายภาพยนตร์ ใ นพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕
จังหวัด หอภาพยนตร์ได้สนับสนุนการฉายในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
- การเพิ่มช่องทางจัดฉายออนไลน์ของหอภาพยนตร์ อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดฉายทาง Netflix

- การจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ ศาลายา มีผู้ร่วมกิจกรรม
รวม ๘,๐๗๑ คน
๙. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล วัดผลจากการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจาปี ๒๕๖๕ มีการประชาสัมพันธ์ปฏิทิน
การประเมิน ITA ให้ ทุกผ่ ายที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย
๑๐. การพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี
แผนจัดการฝึกอบรมเพื่อ ทักษะการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพทางภาษา รวมไปถึง
การใช้ชีวิต ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน
จัดการบรรยายเพื่อสร้างพลังใจเติมไฟในการทางานให้เจ้าหน้าที่ หอภาพยนตร์วันที่
๒๓ พ.ย. ๖๔
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ
มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ โดยสรุป ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ จานวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์
เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ๖ ครั้ง
ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสต
ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอนุรักษ์ต่างประเทศ ๑ กิจกรรม
ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดทานิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ใน Google
Arts & Culture และพัฒนาจานวนผู้เข้าชมสะสมจากปีที่ผ่านมา เดือนพฤศจิกายนมีผู้
เข้าชม รวม ๕๗๘ ครั้ง
ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
เพื่อให้บริการสาธารณะ
- จัดทาข้อมูลภาพยนตร์ข่าวและสารคดี รวม ๑,๑๑๓ รายการ
- ทาข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ๓,๒๙๒ รายการ
ตัวชี้วัด ๑.๑.๕ จานวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย ถึงเดือนพฤศจิกายนผู้ชมผ่าน youtube รวม ๗๙๓,๔๐๗ ครั้ง
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนัง
เฉลิมทัศน์ กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
- อยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูลและแผนดาเนินงานของแต่ละโครงการ เพื่อการ
ประเมินความคุ้มค่า

ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนดและไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
หภ. ที่ขออนุมัติคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ ของกรอบวงเงิน
องค์ประกอบที่ ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน
ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนาไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้ อ มู ล ภาครั ฐ หอภาพยนตร์ ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ ผ่ า นมา และส่ ง เสริ ม ให้
หน่วยงานต่างๆ นาข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ปี ๖๔ หอภาพยนตร์ผ่านการประเมินขั้นสูง ๓๗๑.๒๓ คะแนน ปี ๖๕ จะ
ทาการพัฒนาคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นสูง ๔๐๐ คะแนน
องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
สรุปผลงานกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
๑. การวางแผนปฏิบัติการ ๕ ปี
คณะกรรมการทบทวนผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทาง
และนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (ใน
วาระแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ประจาปี ๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๗/
๖๔
- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๖๔
คณะกรรมการกากับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสาเร็จ
ของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม
ผลการด าเนิ น งาน มอบหมายคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและติ ด ตามฯ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการประเมินองค์กรทุกเดือน
๒. การบริหารทางการเงิน
คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้
ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้ง
กากับให้มีการติดตามการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ผลการด าเนิ น งาน มอบหมายคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและติ ด ตาม
ฯ รายงานผลปฏิบัติงานด้านการเงิน
๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระยะยาว และจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี พร้ อม
รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการกากับและพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่าง
เป็นระบบ มีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกาหนดเป้าหมาย น้าหนัก
ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับ
องค์กร
ผลการดาเนินงาน มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการก ากั บ ให้ อ งค์ ก ารมหาชนมี ร ะบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการนาผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
และการต่อสัญญาจ้างงาน
ผลการดาเนินงาน มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
๔. การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๑) คณะกรรมการกากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางที่กระทรวงการคลังกาหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทา
แผนและรายงานมี ค รอบคลุ ม ตามภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก ารมหาชนและมี ป ระเด็ น
ครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดทารายงานไตรมาส
๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
และการบริ ห ารความเสี่ ย ง และก ากั บ ให้ มี ก ระบวนการสื่ อ สารท าความเข้ า ใจการ
ดาเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร
ผลการดาเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดทารายงานไตรมาส
การตรวจสอบภายใน
๑) คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการดาเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับ
และมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดทารายงานไตรมาส
๒) คณะกรรมการมี ก ารพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งกากับให้มีการจัดทาแผนและรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัว ข้อที่
กาหนด ตลอดจนกากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน
ผลการดาเนินงาน มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบจัดทารายงานไตรมาส
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมี ข้ อ เสนอแนะว่ า รถโรงหนั ง เฉลิ ม ทั ศ น์ เห็ น ควรขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายนอกจากโรงเรียน โดยเข้าร่วมกับกิจกรรมโครงการอื่น ๆ กับหน่วยงาน
ในพื้นที่จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้กลุ่มคนทั่วไปรู้จักรถโรงหนังเฉลิมทัศน์มาก
ขึ้น

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณา
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๔.๕ เรื่อง ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี
๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติรายการกันเงินเบิกจ่ ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี
๒๕๖๔ จ านวน ๗๘ รายการ วงเงิ น ๑๓๑,๔๒๙,๕๕๔.๘๓ บาท เนื่ อ งจากมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง รายการกั น เงิ น เบิ ก จ่ า ยเหลื่ อ มปี ง บประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่ อ ให้
ดาเนินการเป็นไปตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเงิน การ
บั ญ ชี การงบประมาณ และทรั พ ย์ สิ น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ อ ๔๘ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและ
ความจาเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็น
ผู้อนุมัติ หอภาพยนตร์จึงดาเนินการปรับปรุงรายการดังนี้
ยกเลิกรายการ จานวน ๑ รายการ
รายการที่ ๕๖ จ้างทาเรื่องย่อภาพยนตร์สารคดี วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
เนื่องจากยกเลิกสัญญา
เพิ่มเติมรายการ จานวน ๑ รายการ
เช่าโปรแกรม paperless E-Form วงเงิน ๑๐,๔๓๒.๕๐ บาท เนื่องจาก
ภาวะแพร่ระบาด มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้ให้บริการ แล้วไม่มีออกใบ
เรียกเก็บค่าใช้บริการงวดเดือน เมษายน และ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จึงขอปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๔
จากจานวน ๗๘ รายการ วงเงิน ๑๓๑,๔๒๙,๕๕๔.๘๓ บาท เป็น จานวน ๗๘ รายการ
วงเงิน ๑๓๑,๓๙๑,๙๘๗.๓๓ บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินรวมรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อม
ปี งบประมาณประจาปี ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ไ ด้อ นุม ติไว้ แล้ ว (มี
เอกสารแนบ)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการเสนอแนะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างควรกระจายอานาจในการเห็นชอบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และควรระวั ด ระวั ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงานที่ มี พื้ น ที่ ที่ ใ กล้ กั น ควรมี
รายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อไปให้เข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี
๒๕๖๔ เป็น จานวน ๗๘ รายการ วงเงิน ๑๓๑,๓๙๑,๙๘๗.๓๓ บาท และพิจารณา
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๖ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
สาระสาคัญ
ตามที่ แผนยุทธศาสตร์ห อภาพยนตร์ปัจุ บันปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ จะสิ้ นสุ ด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์จะต้องดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อกาหนดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานของหอภาพยนตร์
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหอ
ภาพยนตร์ จึ ง ขอเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ พิ จ ารณาให้ ใ ห้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพื่อไปประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยหอ
ภาพยนตร์ได้แนบแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมประกอบการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
(มีเอกสารแนบ)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตรวจสอบการใช้คา เนื่องจากปัจจุบันไม่ใช่คาว่า แผนยุทธศาสตร์ เห็นควร
ใช้เป็นแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๒. แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ปีปัจจุบัน ควรเร่งดาเนินการแผนที่ยังไม่
บรรลุตามเป้าหมาย
๓. จัดทาแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ให้ครอบคลุมกับพระ
ราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนทั่ว ไป
ได้รับทราบ
๔. เห็นควรพัฒนาการสื่อสารองค์กรให้มากขึ้น มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
๕. แผนยุทธศาสตร์ ควรแสดงถึง บทบาทของหอภาพยนตร์ในการส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการเพื่ อ ประกอบการจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต่อไป
๔.๗ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
เพื่อให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ให้ มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดาเนินการ
ต่อไป
๑. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๔
๒. ขอให้ ร ายงานข้ อ มู ล คดี ค วามต่ า ง ๆ ของหอภาพยนตร์ เสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อทราบและควรเฝ้าระวังการเกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้า

๓. เห็นควรพิจารณาการจัดทาเสื้อหอภาพยนตร์สาหรับ เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของหอภาพยนตร์
๔. พิจารณาเรื่องการทางานของเจ้าหน้าที่หลังจากหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
เห็นควรให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยตามความเหมาะสม
๕. เสนอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมการในวันเด็กของหอภาพยนตร์ พิจารณา
จัดงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์
มติที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๖ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

