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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
๑) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัด
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ เป็ น ผู้ แ ทนปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ม าประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์แทนตลอดมานั้น ขึ้นเป็นปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จึงขอแสดง
ความยินดี
๒) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจะนาวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทย ไปแสดงที่จังหวัดยะลา กรรมการท่านใดสนใจ โดยเฉพาะที่เป็นสื่อมวลชน ขอเชิญไป
ร่วมงานได้ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐
๓) ตามที่ประธานได้เคยแนะนาให้หอภาพยนตร์ฯ นาภาพยนตร์เกี่ยวกับรัชกาลที่ ๙ ไป
จัดฉายก่อนการแสดงดนตรีที่ มหิดลสิทธาคาร ในทุกวันศุกร์-เสาร์ นั้น ปรากฏว่าหอภาพยนตร์ได้
จัดทาภาพยนตร์ดังกล่าวไปจัดฉายแล้ว ซึ่งได้ผลตอบรับดีมากและยังสามารถเพิ่มจานวนคนที่เป็น
ตัวชี้วัดกพร. ได้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) หนั งสื อและแผ่นดีวีดี ภาพยนตร์ยาบารุงผู้ สูงอายุ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ห อ
ภาพยนตร์ ฯ จัดร่วมกับศูนย์พัฒ นาสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคุณ หญิ ง
จานงศรี หาญเจนลักษณ์ ครบ ๑ ปีแล้ว จึงพิมพ์ห นังสือซึ่งถอดความจากกิจกรรม
ดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ สถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อ
ส่งเสริมให้ทดลองใช้ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ และยังเป็นกิจกรรมตัวชี้วัดของกพร. ด้วย
๒) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ปรึกษา ได้มอบหนังสือ ๑๐๐ ปี โรเบิร์ต บล๊อค นิยาย
ไซโค (PSYCHO) , นวนิยาย เหยี่ยว มอลต้า (ดาชีลล์ แฮมเม็ทท์) , หนังสือ หลับไม่
ตื่น (เรย์มอนด์ แชนด์เล่อร์) แก่ห้องสมุดของหอภาพยนตร์ฯ
๓) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
และเอกสารแสดงผลการประเมินเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน ซึ่งบรรจุในซองเพื่อรายงานให้ ที่
ประชุมทราบ
วาระที่ ๔.๖ รายงานการด าเนิ น งานตามแผนการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
วาระที่ ๔.๙ (เพิ่มเติม) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
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วั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ฯ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ฝึ ก สมอง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด ได้จัดการสัมมนา การ
ใช้ ภ าพยนตร์ เป็ น ยาบ ารุ งผู้ สู งอายุ โดยมี ผ ศ.นพ.สุ ข เจริ ญ ตั้ งวงษ์ ไชย หั ว หน้ า ศู น ย์ ฝึ ก สมอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คุณหญิงจานงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ริเริ่ มโครงการและคณะกรรมการ
บริษัทชีวามิตร นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ฯ และแพทย์หญิงเทวี วัฒนา ตัวแทน
ผู้ชมในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการจัดฉาย
ภาพยนตร์ให้ผู้สูงอายุ ชม เพื่อเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ งที่หวังประโยชน์จากการชม
ภาพยนตร์ ให้ ม ากกว่ า ความบั น เทิ ง เป็ น เสมื อ นยาบ ารุ งผู้ สู งอายุ พร้อ มกั บ ได้ เปิ ด ตั ว หนั งสื อ
ภาพยนตร์ ยาบารุงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบันทึกการเก็บประเด็นการสนทนาในกิจกรรมภาพยนตร์กับ
ผู้สูงอายุที่จัดขึ้น ๑๐ ครั้งแรก เพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือตัวอย่างของกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ให้
ผู้สูงอายุ เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้นาไปใช้ทดลองปฏิบัติ
พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรม ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่
๑๔ โดยได้นาภาพยนตร์เรื่อง The Intern จัดฉายและมีการพูดคุยเก็บประเด็นกับ คุณหญิงจานง
ศรี หาญเจนลักษณ์ และ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ดาเนินรายการโดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมลานดารา อาภัสรา หงสกุล นางงามจักรวาล
ได้เดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ ดาวดวงที่ ๑๗๖ ณ ลานดารา และได้ร่วมชม
Miss Universe Beauty Pageant (การประกวดนางสาวจักรวาล) บันทึกเหตุการณ์การประกวด
นางงามจักรวาลของ อาภัสรา หงสกุล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เป็ น มรดกภาพยนตร์ ข องชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ และได้ มี ก ารพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความทรงจาในเหตุการณ์ดังกล่าวและประสบการณ์ในการแสดงภาพยนตร์ของอาภัสรา
หงสกุล ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ฯ
วัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗ ประจาปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ
อยุธยา เป็นประธาน นายพิศณุ นิลกลัด นายสกุล บุณยทัต นายอัษฎาวุธ สาคริก นายศรัณย์
ทองปาน นางฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ นางสาวอินทิรา เจริญปุระ ปีนี้มีภาพยนตร์ที่ได้รับการ
เสนอชื่อประมาณ ๕๐๐ เรื่อง ซึ่งคณะทางานของหอภาพยนตร์ คัดเหลือ ๒๓ เรื่อง นาเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้ขึ้นทะเบียน ๑๕ เรื่อง ซึ่งจะประกาศผลใน
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
วัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม “Indie in Salaya” บุญ ส่ง นาคภู่ ผู้ กากับหนั ง
อิสระที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการหนังไทยในปัจจุบัน โดยมีการจัด
ฉายผลงานหนังสั้นเรื่องต่าง ๆ ของบุญส่ง นาคภู่ และฉายภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องล่าสุด ของเขา
คือ "มหาลัยวัวชน" มีการร่วมพูดคุยกับผู้ชมหลังฉายภาพยนตร์กับบุญส่ง นาคภู่ ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่
๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม คณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ได้
พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชนทั้ งหมด ตามข้ อ สั่ งการ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนความจาเป็นในการมีอยู่ขององค์การ
มหาชน นั้น สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือถึงผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ฯ ที่ นร ๑๒๐๘ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณแล้วมีมติให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คง
เป็นองค์การมหาชนต่อไป เนื่องจากมีภารกิจให้บริการสาธารณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบั ญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้ง มี
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รั บการจัดสรร และมี
ธรรมาภิบาล แต่ไม่ให้มีการเพิ่มอัตรากาลังขึ้นอีก
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ห อภาพยนตร์ฯ
และคณะกรรมการบริ ห ารทุ กคนที่ท าให้ ห อภาพยนตร์ ฯ ได้รับ ความเชื่อถือจากกพร. และให้
ข้อเสนอแนะว่า การที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ให้เพิ่มอัตรากาลังนั้น มีความสาคัญ เพราะอาจมีความ
จาเป็น แต่หอภาพยนตร์ฯ อาจใช้งบที่เป็นรายได้ของตัวเองมาเพิ่มอัตรากาลัง ในรูปแบบ การจ้าง
เหมา หรือลูกจ้างโครงการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณ หญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อเพิ่ม
อัตรากาลังไม่ได้ หอภาพยนตร์ ฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและภารกิจให้เจ้าหน้าที่ โดยการส่งไป
อบรมต่างๆ และเพิ่มค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ แทนการที่ไม่สามารถจ้างคนเพิ่ม

มติที่ประชุม
ดาเนินการ

รับทราบและให้หอภาพยนตร์ ฯ นาข้อเสนอจากที่ประชุมไปพิจารณา
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๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูน ย์อนุรั กษ์และบริการโสต
ทัศน์แห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทัศน์แห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเสนอว่าเห็นควรให้คณะกรรมการได้ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างใน
พื้นที่จริงในการประชุมครั้งนี้ นั้น
หอภาพยนตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทั ศ น์ แ ห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย ดี เวล๊ อ ปเมนต์ จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินการก่อสร้าง และได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ประสงค์
จะเข้าพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว เห็นว่าในขณะนี้พื้นที่การก่อสร้างอาคารอยู่ระหว่างการเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตาม
สั ญ ญา ยั งไม่ส ะดวกและยังไม่ ป ลอดภั ย พอที่ จ ะให้ ค ณะกรรมการเดิ น ตรวจความคืบ หน้ าการ
ก่อสร้างได้ หากเป็นปลายเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นไปได้
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ต่อด้วยรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ที่มีกาหนดส่งงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าขณะนี้ได้ก่อสร้างไปถึง
พื้นชั้น ๔ และกาลังหล่อเสาเพื่อรองรับ พื้นชั้น ๕ โดยอาคารมีทั้งหมด ๖ ชั้น โดยชั้นที่ ๖ จะเป็น
สานักงานของฝ่ายบริหาร และจะมีห้องรับรองและห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร
นายโดม สุขวงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในสิ้นเดือนกันยายนนี้ หอภาพยนตร์ ฯ จะต้องส่งคืน
ห้องประชุมชั่วคราวที่ใช้ประชุมอยู่นี้ เนื่องจากครบสัญญาเช่า ประกอบกับจะต้องมีการปรับภูมิ
ทัศน์ตามแบบก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์ ดังนั้นในเดือนตุลาคม หากห้ อง
ประชุมในอาคารใหม่ยังไม่เรียบร้อย อาจจะต้องไปเช่าห้องประชุมนอกสถานที่บ้าง นอกจากนี้ เมื่อ
อาคารต่ า งๆ สร้ า งเสร็ จ แล้ ว หอภาพยนตร์ จ ะต้ อ งจั ด การตู้ ส านั ก งาน ซึ่ ง มี อ ยู่ ถึ ง ๓๐ ตู้
ผู้ อานวยการหอภาพยนตร์ฯ จึงมีความคิ ดว่าจะเช่าพื้ น ที่ด้านหน้าหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งปั จจุบั น
บริษัทอิตาเลียนไทย ฯ เช่าเป็นที่ตั้งสานักงานสนาม โดยจะนาตู้สานักงาน ๓๐ ตู้ดังกล่าวไปจัดตั้ง
เป็ น ส่ วนหนึ่ งของเมืองมายา เพื่อขยายพื้น ที่จัดกิจกรรมและขายของส าหรับ ผู้มาท่ องเที่ยวหอ
ภาพยนตร์ ฯ และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้ตั้งคาถามว่า ปัญหาที่พบในขณะนี้และในอนาคต
คือหอภาพยนตร์ฯ ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ จะดาเนินการอย่างไร
นายโดม สุ ขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เรื่องที่จอดรถนี้ ได้เคยปรึกษากับ
สานักงบประมาณแล้ว สานักงบประมาณอาจให้งบประมาณสร้างที่จอดรถถ้าหากหอภาพยนตร์ฯ
สามารถหาพื้น ที่ส าหรับสร้างที่จอดรถ ซึ่งเดิมจะเจรจาขอใช้พื้นที่ห อสมุด แห่งชาติด้านหลังหอ
ภาพยนตร์ ฯ ซึ่งเป็นที่ว่างอยู่ แต่ทางหอสมุดแห่งชาติแจ้งว่ามีโครงการใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างโกดัง
เก็บหนังสือ ขณะนี้จึง จะเปลี่ยนไปปรึกษากับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่บ้าง จะ
เสนอขอสร้างที่จอดรถเพื่อใช้ร่วมกัน โดยหอภาพยนตร์ ฯ จะเป็นผู้เสนอของบประมาณ เพราะใน
อนาคตสถาบัน ฯ จะมีโรงละคร และมีความจาเป็นที่จะต้องมีที่จอดรถเช่นกัน
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๓.๓ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ตามที่หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสานักงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทาคาของบประมาณเสนอต่อสานักงบประมาณ ในลักษณะ
หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๒๖๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- งบบุคลากร ๓๑,๑๗๗,๒๐๐ บาท
- งบดาเนินงาน ๑๓๑,๙๔๙,๖๐๐ บาท
- งบลงทุน
๙๘,๒๒๓,๘๐๐ บาท
ซึ่งสานักงบประมาณพิจารณาคาของบประมาณ ฯ ของหอภาพยนตร์ แล้ว และได้ปรับ
ลดลงเหลือ เป็นเงิน ๑๒๖,๙๘๗,๒๐๐ บาท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และต่อมาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ได้พิจารณางบประมาณของหอภาพยนตร์ ฯ
จานวนดังกล่าว โดยผู้ บ ริหารหอภาพยนตร์ ฯ ได้เข้าร่วมชี้แจง ปรากฏว่างบประมาณของหอ
ภาพยนตร์ฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่ถูกปรับลดเลย คือได้รับในวงเงิน ๑๒๖,๙๘๗,๒๐๐ บาท ซึ่ง
แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- งบบุคลากร ๒๗,๙๘๗,๘๐๐ บาท
- งบดาเนินงาน ๔๓,๗๗๕,๖๐๐ บาท
- งบลงทุน
๕๕,๒๒๓,๘๐๐ บาท
ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๖ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒ เรื่องคือ
๑. ๑ รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน “กิจกรรมหอสัมพันธ์” ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เดือนมิถุนายน ได้มีข้อเสนอแนะไว้ ๔ ข้อ คือ ๑ ควรมีการรายงานผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ในบันทึกการขออนุ มัติ
เบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรอง ๒ ควรจัดทารายงานสรุปการเข้าร่วมกิจ กรรมหอสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
และรายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ อาจเป็ น รายงานรอบครึ่ งปี แ ละสิ้ น ปี ง บประมาณเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลต่อไป และ ๓ ให้มีการจัดช่วงเวลาก่อนเข้ากิจกรรมหลักในโรง
ภาพยนตร์ มีการกาหนดหัวข้อเพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสลับผลัดเปลี่ยนกัน เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงาน
เป็นเจ้าภาพในช่วงเวลานั้น ๔ ให้ทบทวนแบบการประเมินผลให้ไปในทางเดียวกับการประเมินผลกิจกรรมอื่น ๆ
ของหอภาพยนตร์ ซึ่งทั้ง ๔ ข้อเสนอแนะนี้ ผู้อานวยการได้สั่ งการมอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และงานตรวจสอบ
ภายในได้แจ้งและมอบสาเนาให้เจ้าหน้าที่บุคคลแล้ว จะได้มีการดาเนินการในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
๑.๒ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจาปี ๒๕๕๙
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทั้งหมด ๑๙ ข้อ ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗ ข้อ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ ๑๐ ข้อ และอีก ๒ ข้ออยู่ระหว่างรอประกาศของกรมบัญชีกลาง ในการประชุมครั้งนี้ได้
มีการติดตามข้อเสนอแนะทั้ง ๑๐ ข้อดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่ได้มีการดาเนินการปรับปรุงตามที่เสนอแนะแล้ว บาง
ข้อต้องใช้เวลาในการดาเนินการ อาจไม่สามารถทาให้เสร็จในปีงบประมาณนี้ได้
เรื่องที่ ๒ พิจารณารายงานผลการสอบงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๓
อนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๓ ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ มี ๒ ประเด็นที่น่าสนใจคือ
๑ รายได้ จ ากการขายสิ น ค้าและบริการของหอภาพยนตร์ ฯ ในปี นี้ มี แนวโน้ ม จะเกิน ๑ ล้ านบาท หอ
ภาพยนตร์ ฯ จึงควรเร่งดาเนินการเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
๒ เรื่องทะเบียนครุภัณฑ์ที่ยังล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน จะต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้ตรวจสอบบัญชี
จะเข้าตรวจ
เรื่องที่ ๓ พิจารณารายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาไตรมาสที่ ๓
คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาไตรมาสที่
๓ ซึ่งเรื่องนี้พบว่ามีความถูกต้องเรียบร้อยดี
ทั้ง ๒ เรื่องนี้จะได้นาเสนอสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารในการประชุมประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่องที่ ๔ และเรื่องที่ ๕ พิจารณารายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง ประจาไตรมาสที่ ๓
คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตาม
การบริหารความเสี่ยง ประจาไตรมาสที่ ๓ ซึ่งผู้อานวยการจะได้นาเสนอในการประชุมกรรมการบริหารในวันจันทร์
ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่องที่ ๖ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน
คณะอนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในรอบ ๖ เดือน
เป็นการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารมาแล้ว
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๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษได้แก่
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ (โครงการลาดับที่ ๑) แม้จะมีการเร่งระดมแรงงานเข้าทางานอย่างเห็นได้
ชัด แต่คาดว่าน่าจะส่งมอบอาคารได้ราวเดือนพฤศจิกายน
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาพื้นชั้น
๔ จากทั้งหมด ๖ ชั้น กาหนดส่งมอบงานเดือนพฤศจิกายน
ค. โครงการที่ ๓ อาคารคลังแรกรับ ขณะนี้ส่วนงานต่าง ๆ ได้ทยอยเข้าใช้พื้นที่ทางานในอาคารแล้ว
ง. โครงการที่ ๑๓ งานซ่อมสงวนรักษาและงานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์และฟิล์ม ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัด กพร. นั้น ทาได้เกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แล้ว
จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ ซึ่งได้เลือกภาพยนตร์เรื่องแผลเก่า นั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการ
ฉ. โครงการที่ ๑๕ - ๑๗ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. นั้น บัดนี้ดาเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วทั้ง ๓
โครงการ
ช. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Audio Guide ที่เป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดาเนินไป
ตามแผนและเชื่อได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
ซ. โครงการที่ ๒๕ งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน ที่มีตัวชี้วัดเป็นจานวนทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ตั้งเป้า
ไว้ ๑,๐๐๐ รายการ คาดว่าจะต่ากว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้ แต่ทางห้องสมุดได้ทาการสแกนนิตยสารเก่า
จานวนมาก ซึ่งจะขอนับจานวนให้เป็นการชดเชยรายการที่ต่ากว่าได้
ฌ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ที่ตั้งเป้าไว้
ที่ ๑๒๐,๐๐๐ คน นั้น จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดคิดว่าจะทาได้ที่ ๑๑๕,๐๐๐ คน ยังต่า
กว่ า เป้ า หมาย ๕,๐๐๐ คน แต่ ย อดนี้ ยั ง ไม่ ร วมส่ ว นที่ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคาดว่าน่าจะได้จานวนเพียงพอที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้กับ
ทาง กพร.
ดังนั้น สรุปภาพรวมแล้ว หอภาพยนตร์ ฯ สามารถบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการใน
ปีงบประมาณนี้ได้ตามเป้าที่วางไว้เป็นส่วนใหญ่

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบ

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
(ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ฯ ได้ ท ารายงานสรุป ผลการเบิ ก จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ของหอ
ภาพยนตร์ฯ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้นาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องหอภาพยนตร์พิ จ ารณาแล้ ว
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๓ เสนอมาพร้อมนี้ด้วย
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ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๒ ธัน วาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ ความเห็ น ชอบแผนการควบคุ ม ภายในประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิติที่
๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชน
รายไตรมาส ซึ่ ง มี เรื่ อ งของการพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ ม ภายในต่ อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในเป็ น ล าดั บ มา บั ด นี้ ห อ
ภาพยนตร์ฯ ได้จัดทารายงานผลการดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตร
มาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อย
แล้ว และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์พิจารณาต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อหอภาพยนตร์ฯ มี
อาคารใหม่ ควรให้ความสาคัญในการติดตั้งเครื่องสารองไฟให้พอเพียง เพื่อเป็นการป้องกันและ
เตรียมความพร้อมสาหรับปัญหากระแสไฟฟ้าในศาลายา ที่อาจจะเกิดขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หอภาพยนตร์ ฯ นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดาเนินการ
๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตร
มาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิติที่ ๔
ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส ซึ่ ง มี เรื่ อ งของการพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยงต่ อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส
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บัดนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของหอภาพยนตร์ ฯ ในรอบไตรมาสที่ ๓ ของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงให้นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์พิจารณาต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๕ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๒ ธัน วาคม ๒๕๕๙ มี ม ติ อนุ มัติ ห ลั ก การแผนบริห ารจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) ฝ่ ายเลขานุ การน าเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ พิ จารณาและให้ ข้อ สั งเกตหรือข้ อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๖ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตร
มาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อย
แล้ว
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ งน าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ดาเนินการได้
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๔.๗

เรื่อง ร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

พ.ศ.....
ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้ออกข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วน
งานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจาก สานักงาน กพร. ได้มีหนังสือเรื่อง
รายงานการประเมินผลองค์การมหาชน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การทบทวนความจาเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน แจ้งว่า หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) คงเป็น องค์การมหาชน ต่อไป โดยไม่ให้มีการเพิ่มอัตรากาลังอีก
หอภาพยนตร์ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรต้องมีการปรับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน
และขอบเขตหน้ าที่ ส่ ว นงานเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ กรอบอั ต ราก าลั งที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตาม
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายของวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง หอภาพยนตร์ ฯ รวมทั้ ง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
มีประสิทธิภาพที่สอดคล้อง ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงได้เสนอปรับโครงสร้างเดิมที่
จัดเป็น ๖ กลุ่มงานและ ๑ สถาบัน เป็น ๓ ฝ่ายและ ๑ งาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ได้พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบในหลั กการที่จะปรับ เปลี่ ยนโครงสร้างใหม่ และได้มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระและขอบเขตหน้าที่งานในแต่ละฝ่ายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ พร้อมทั้งได้จัดทาร่างข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ..... และให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
(มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างข้อบังคับฯตามที่เสนอโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ดาเนินการเสนอประธานกรรมการลงนามประกาศใช้ต่อไปได้
๔.๘ เรื่อง ผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕
กาหนดให้หอภาพยนตร์ ฯ จัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการ ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชีทุกปี
หอภาพยนตร์ฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกบริษัท สานักงานสามสิบ สี่ ออดิต จากัด บริการค่า
สอบบัญชี ๑๒๕,๐๐๐ บาท เป็นผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท
สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งสานักงาน
การตรวจเงินเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้บริษัทสานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้หอภาพยนตร์ดาเนินการต่อไปได้เลย
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๔.๙ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
ตามคารับ รองการปฏิบั ติ งานของหอภาพยนตร์ ฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(กพร.) มิติที่ ๔ ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการ
กากับดูแลกิจการ
ข้อที่ ๒ การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
๒.๑ มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ เป็น
ผู้จัดทาแบบการประเมินและการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมและให้กรรมการใช้ในการประเมิน
ในปี นี้ คณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ในการประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดทาและพิจารณาแบบการประเมินดังกล่าว
สาหรับใช้ในปี ๒๕๖๐ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้กรรมการทาการประเมินต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

