รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล)
๖. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
๗. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๘. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
๙. นายประวิทย์ แต่งอักษร
๑๐. นายก้อง ฤทธิ์ดี
๑๑. นายโดม สุขวงศ์
๑๒. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
๒. นางสาวณัฐชยา สมนิยาม
๓. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
๒. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๓. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

คณะดุ ริยางคศิลป์ มหาวิท ยาลัย มหิดล จัดแสดงคอนเสิร์ ต Requiem for King Rama IX
ครั้งแรกในประเทศไทยกับ คอนเสิร์ ตอัน ยิ่งใหญ่ค รั้งส าคัญ ในประวั ติศาสตร์ ในรู ปแบบ Requiem
ซึ่งเป็ นบทเพลงสดุดีผู้ วายชนม์ ที่ใ ช้ประกอบในพิธี งานศพ เพื่อขั บกล่อมดวงวิญญาณ จะจัดแสดง
ขึ้น ๒ รอบในวั นที่ ๓๐ กันยายน และ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. กรรมการท่ านที่ สนใจ
สามารถแจ้งขอรับบัตรเข้างานได้ที่ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่า ยเลขานุ ก ารแจ้ งว่ า นายจิร ะ มะลิกุ ล , นางจิร ะนั น ท์ ประเสริ ฐ กุล และปลัด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี กรรมการขอลาประชุม และมีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติ มในที่ประชุม ได้แก่
๑) สูจิบัตรเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๑
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข ประธานกรรมการ ได้มอบวารสารเพลงดนตรี
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๐ แก่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ
๓) นายกิตติศั กดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ปรึกษา ได้มอบหนั งสือ 83 Years Academy Awards
เข้าห้องสมุดหอภาพยนตร์
๔) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึ กษา ได้มอบหนั งสือ ข่า วชมรม
อักษร’๙๙ ประจาเดือ นกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมี รูป ภาพเปรี ยบเทียบดาราภาพยนตร์
ในอดีตกับเวลาที่สูงอายุแล้ว
๕) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๔.๑ เรื่ อ งที่ ๑ สรุ ป ประเด็ น สาคัญ จากการประชุมคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
เอกสารแก้ไขวาระที่ ๔.๒ สรุปการเบิก จ่ายงบประมาณปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตร
มาสที่ ๔
๖) ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้ นในรอบเดือ น
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ พิ ธีเปิ ดนิท รรศการถาวร “วัน กาเนิดภาพยนตร์ในสยาม” เพื่ อ
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่ งการก าเนิดภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยเนื้ อหาของนิทรรศการ
จะพาผู้ชมย้อนไปสู่จุ ดเริ่มต้นของประวัติ ศาสตร์ภ าพยนตร์ไ ทย นิทรรศการถาวรชุดนี้จัด ขึ้นในฉาก
อาคารมงคลบริษัทข้า งประตูสามยอด ของเมืองมายา โดยจะเปิด ให้เข้าชมในวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
วัน ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๖๐ กิ จ กรรมการบรรยายและฉายภาพยน ตร์ “ Creativity
onwards: สื่อสารผ่านภาพเคลื่อนไหว” ร่วมกับศูนย์การออกแบบสร้ างสรรค์(องค์การมหาชน)( TCDC)

๓
โดยมี นายศักดินา ฉัตรกุ ล ณ อยุธยา กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และ นางสาวชลิดา เอื้อบารุ ง
จิต รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ เป็นผู้ดาเนินรายการ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ สถาบั นหนังไทย หอภาพยนตร์ ได้จัดงานประชุ มวิชาการด้า น
ภาพยนตร์ศึก ษา ครั้งที่ ๗ โดยมีผู้นาเสนอหัวข้อวิ ชาการด้านภาพยนตร์ที่ห ลากหลาย ๙ หัวข้อและ
ในตอนเย็ นได้จัดสนทนาเรื่ อง “๖๐ ปี โรงแรมนรก: หนังไม่ดี สีไม่ทา ดูแล้วไม่ ชื่นใจ” โดยมี กิต ติ
ศักดิ์ สุวรรณโภคิ น นักวิจารณ์ชั้น ครู, โดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ และ ผศ.ดร.จุฑามาศ
ตั้งสันติกุล เป็นวิทยากร ก่อนจัดฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
วันที่ ๒๙ สิ งหาคม ถึ ง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ร่ วมกับ มูลนิ ธิห นัง ไทย จั ด
งานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๑ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร โดยปีนี้ มีผู้เข้าร่ว ม
ส่งภาพยนตร์ป ระกวดทั้ งไทยและต่างประเทศ มากกว่า ๘๐๐ เรื่อง และมีก ารประกาศผลรางวัลไป
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ กิจ กรรม ทึ่ง ! หนั งโลก ฉายภาพยนตร์เ รื่อง 2001: A Space
Odyssey สุด ยอดภาพยนตร์วิ ทยาศาสตร์ เชิ งปรัช ญา ผลงานของ สแตนลีย์ คู บริ ก ผู้ก ากั บชาว
อเมริกัน จัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์สกาลา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
วัน ที่ ๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ได้รั บ รางวั ลผู้ ท าคุณประโยชน์ ต่อ เด็ ก และ
เยาวชน ประจาปี ๒๕๖๐ เนื่ องในวัน เยาวชนแห่ง ชาติ ซึ่งจั ดโดยกระทรวงพั ฒนาสัง คมและความ
มั่นคงของมนุษ ย์ โดยมีน ายสั ณห์ชั ย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการ เป็น ตัวแทนหอภาพยนตร์เข้ า
รับรางวัล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราช
กรณี ยกิจพระเจ้าอยู่ หัวภู มิพลอดุย เดชฯ เสด็ จฯ ทรงดนตรี ที่มหาวิท ยาลั ยมหิด ล ทีห่ อภาพยนตร์
นาไปจัด ฉายก่อนการแสดงดนตรี ในวันเสาร์ -อาทิ ตย์ ณ มหิดลสิท ธาคาร ได้รับค าชื่นชมเป็นอย่า ง
มาก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุก ารได้จั ดท ารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้ง ที่
๘/๒๕๖๐ วัน ที่ ๒๘ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ ป ระชุมพิ จารณาเพื่ อ รับ รอง (มี เอกสารแนบ
แล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อ ง การจั ดสรรเงิน รางวั ลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามผลการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ตามที่ คณะกรรมการบริห ารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๒๘
ธัน วาคม ๒๕๕๘ ได้ มีมติ ให้ น าเงิ นดอกผลจากเงิ นงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้ านบาทถ้ว น) เข้า สมทบกองทุ นสวั สดิ การหอภาพยนตร์ แ ละให้ น าไป
จัดสรรเป็น เงินรางวัล ประจาปี ได้ตามสมควร และเมื่ อมีก ารน าไปจั ดสรรให้เป็ นเงิน รางวัลประจาปี
แล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย นั้น
หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการดังนี้
๑. หอภาพยนตร์ ได้ พิจารณาเห็ นว่ า ในช่ วงที่ ผ่า นมาระหว่ า งปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้ แก่หอภาพยนตร์อย่างเต็ มความสามารถ ทาให้ห อ
ภาพยนตร์ประสบความส าเร็จและบรรลุเ ป้าหมายตามวัต ถุประสงค์การจั ดตั้ง รวมทั้งผลส าเร็จตาม
ตัวชี้ วัด ก.พ.ร.ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๙ มีร ะดั บคะแนน ๔.๔๐๑๗ จึง เป็น การสมควรที่จ ะได้ มี
การจัด สรรเงิน รางวัล ประจ าปี ให้แ ก่เจ้ าหน้า ที่ต ามผลการปฏิ บัติ งานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ใน
วงเงิ น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง ล้ า น ห้ า แสน บาทถ้ ว น ) โดยขอใช้ จ า กเงิน ดอกผลจ านวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้ านบาทถ้ว น) ซึ่ง คณะกรรมการได้อ นุมัติใ ห้น ามาจัด สรรเป็ นเงิ นรางวั ล
ประจาปี จากกองทุนสวัสดิ การหอภาพยนตร์ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุค คล ในการประชุ ม
ครั้ง ที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีมติ เห็ นชอบในหลั กการให้จั ดสรรเงิ นรางวั ล
ประจ าปีใ ห้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ต ามผลการปฏิ บัติ ง านในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้ เงิน จากกองทุ น
สวัสดิการในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้ าแสนบาทถ้วน) และมอบหมายให้หอภาพยนตร์
ด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และอั ต ราของเงิ น รางวั ล ประจ าปี ต ามผลการ
ปฏิบัติงาน
๒.หอภาพยนตร์ไ ด้จัด ทา หลักเกณฑ์ วิธีก าร เงื่อ นไข และอัตราของเงินรางวัลประจาปี
ตามผลการปฏิบัติ งาน ให้ เป็น ไปตามระเบี ยบหอภาพยนตร์ (องค์ก ารมหาชน) เกี่ยวกับสวัสดิ การ
และประโยชน์เ กื้อกู ลอื่น สาหรับเจ้ าหน้ าที่แ ละลูก จ้าง ซึ่งก าหนดให้ผู้ อานวยการเป็ นผู้ก าหนดโดย
ความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของหอภาพยนตร์ คณะอนุ กรรมการ
บริหารงานบุ คคล ในการประชุ มครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ มีมติเ ห็นชอบ
ในหลั กการตามที่ เสนอและมอบหมายให้ห อภาพยนตร์ไ ปด าเนิ น การจัด ท าร่า งประกาศเกี่ย วกั บ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อ นไข และอัต ราของเงิน รางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ต่อไป
๓.หอภาพยนตร์ ได้ ดาเนิน การจั ดท าร่ างประกาศหลัก เกณฑ์ วิ ธีก าร เงื่อ นไข และอั ตรา
ของเงินรางวัลประจาปีต ามผลการปฏิบัติ งาน และคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบี ยบข้อบั งคับของ
หอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๒๕ สิง หาคม ๒๕๖๐ มี มติ เห็ น ชอบร่ า ง
ประกาศดังกล่าว และหอภาพยนตร์ได้ทาประกาศให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว
๔.หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการจัดสรรเงิน ดังกล่าวเป็นจานวนเงิน ๑,๓๔๓,๒๐๐ บาท (หนึ่ ง
ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้ อยบาทถ้ว น) ให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ยั ง คงปฏิ บั ติ งาน อยู่ ใน ปั จ จุ บั น จ านวน ๔๖ คน ซึ่ ง เงิ น ดั ง กล่ า วไม่ เกิ น วงเงิ น
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้ านห้าแสนบาทถ้วน) ตามกรอบที่คณะอนุกรรมการบริห ารงานบุคคลหอ
ภาพยนตร์เห็นชอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๕
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ศาสตราจารย์เ กีย รติคุ ณ คุ ณหญิ ง ไขศรี ศรีอ รุ ณ ที่ ป รึก ษา ขอทราบว่ าโ ดยเฉลี่ ยแล้ ว
เจ้าหน้าที่ได้รับเงินรางวัลขั้นต่าเท่าไร ขั้นสูงเท่าไร
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุ การ ชี้แจงว่า การจัดสรรเงินรางวัลแบ่ งเป็นสองส่ว น
ส่ว นแรกทุ ก คนจะได้เ ท่า กั นคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่ วนที่ ส องจะได้ เพิ่ มตามผลการประเมิ นการ
ปฏิบั ติงานของแต่ล ะคน ซึ่ง คนที่ ได้สู งสุดได้ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท หรือ คิดโดยเฉลี่ยได้ประมาณ
คนละ สองหมื่นบาทเศษ
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รับทราบ

๓.๒ เรื่ อง รายงานความคื บหน้ า การก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์อ นุ รั กษ์ แ ละบริ ก ารโสต
ทัศน์แห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกั บภาพยนตร์
ตามที่หอภาพยนตร์ไ ด้รายงานความคื บหน้าการก่ อสร้ างอาคารศูน ย์อ นุรัก ษ์และบริ การ
โสตทัศ น์แห่งชาติ และอาคารเก็บรั กษาสิ่ งเกี่ยวเนื่องกับ ภาพยนตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อ มาในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๐ วัน ที่ ๒๖ มิ ถุน ายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเสนอว่าเห็ นควรให้คณะกรรมการตรวจความคืบหน้ าการก่อสร้ างพื้น ที่
จริง นั้น
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งใน ขณะนี้ แม้ จ ะคื บ หน้ า ไปมากแล้ ว แต่ ยั งไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะให้
คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง
ฝ่ายเลขานุ การจึงขอน าเสนอรายงานความคืบหน้า การก่อ สร้ างอาคารศู นย์ อนุรั กษ์ และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุ การ รายงานความคืบหน้ าการก่อสร้า งอาคารศูน ย์
อนุ รั กษ์ แ ละบริก ารโสตทั ศน์ แ ห่ง ชาติ ตามล าดับ จากชั้ นที่ ๑ ถึง ชั้ นที่ ๖ ต่อ ด้ วยรายงานความ
คืบหน้าการก่ อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่ องกับภาพยนตร์ ซึ่งขณะนี้ กาลังก่อสร้า งส่วนหลังคา
และตามสัญญาต้องส่งงานในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถ้าไม่ทันกาหนดจะถูกปรับเงินตามสัญญา
ส่ ว นเรื่ อ งของห้ อ งประชุ มคณะกรรมการ ซึ่ ง บริ ษั ท ผู้ รั บ จ้ า งได้ เ ตรี ย มจั ด ห้ อ งที่ เป็ น
ร้านอาหารของอาคารเป็ นห้ องประชุมชั่ วคราว แต่ยัง มี ปั ญหาเรื่ องเสีย งก้อ งและเสี ยงรบกวน จะ
ตรวจสอบแก้ไ ขก่อ น หากไม่ สามารถใช้ ได้ก็ อาจต้ องเช่าห้ องประชุมชั่ว คราวที่ ใช้อ ยู่ในปัจ จุบั นไป
ก่อน
ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ คุณหญิ งไขศรี ศรีอ รุณ ที่ป รึกษา ให้ข้ อเสนอแนะว่ า การตั้ งชื่ อ
ห้องต่างๆ ในอาคารใหม่ ควรนาเข้าปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่ว ม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข ประธาน สอบถามว่ า หอภาพยนตร์มีก ารจัด เก็ บ
โปสเตอร์ภ าพยนตร์ หรือ ไม่ ถ้ ามีส ามารถรวบรวมผลิต เป็น หนัง สือ ที่ สวยงามและสามารถจาหน่า ย
หารายได้ได้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมไป
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ข องคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ดตาม และ
ประเมิ นผล การดาเนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์ข องหอภาพยนตร์ ฯ ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ได้ จั ดประชุ มครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่ อวั น ที่ ๒๑ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง ประธานคณะอนุ ก รรมการ ฯ นายศั ก ดิ นา ฉัต รกุล ณ
อยุ ธ ยา ขอเสนอรายงานสรุ ป เพื่ อ ที่ ป ระชุ มทราบและพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อเสนอแนะ
(เอกสารแจกในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุท ธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒ เรื่องคือ
๑. ๑ รายงานผลการตรวจสอบการดาเนิ นงาน(Performance Auditing) งานแปลงสั ญญาณสื่อโสตทั ศน์ และฟิล์ ม
ภาพยนตร์
ซึ่งได้มี ๓ ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้ง ก่อน คือ
๑.๑.๑ เรื่ อ งการสอบยั น รายการตั ดงบประมาณและผลการจ่า ยจริ งที่ พบว่ า มี รายการตั ด งบประมาณ
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับการจ่ายจริง เนื่อ งจากรายการตัดงบประมาณรายการค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน งานงบประมาณ
ตัดยอดตามบันทึก ขออนุมัติค่ าจ้าง ๑๒ เดือน แต่ต่อ มาผู้ช่ วยปฏิ บัติง านได้ผ่ านการคัด เลือกบรรจุเ ป็นเจ้ าหน้า ที่และ
ใช้งบบุคลากร(เงินเดือน) ทาให้การตัดงบโครงการฯ สูงเกินความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะ มีก ารให้คาแนะนาว่ากรณี เช่น นี้ควรให้ งานคุล ากรสาเนาเอกสารการแต่งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ใ ห้กั บ
งานงบประมาณทราบด้ วย เพื่อ เป็ นการตรวจสอบยื นยั น ตัว บุค คลจากงานบุค ลากร และเป็ น เอกสารอ้า งอิ งการ
ปรับปรุงลดยอดของงานงบประมาณที่เคยบันทึก ไว้ และให้มีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือให้ชั ดเจน
ผลการดาเนิน งานในเดื อนที่ผ่ านมา ผู้อ านวยการได้ มีบั นทึ กมอบหมายกลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์และกลุ่มงาน
ดิจิต อลแล้ว และส าหรั บปี งบประมาณ ๒๕๖๑ การจ้ างงานลู กจ้ างโครงการจะเป็ น หน้ าที่ค วามรับ ผิดชอบของงาน
บุคคลและใช้งบดาเนินงานทั่วไป
๑.๑.๒ เรื่ องการหามาตรการเพื่ อการป้อ งกัน ความเสี ยหายที่อ าจเกิดขึ้ นกับ อุปกรณ์ และข้อมู ลครุ ภัณฑ์เพื่ อ
การอนุรักษ์
ข้อเสนอแนะ ควรจั ดให้มีการท าประกั นวินาศภัยและจาเป็นต้อ งทาไฟล์ข้อ มูลสารองเพื่อ นาไปจัดเก็บ รักษา
แยกสถานที่เก็บไว้มากกว่า ๑ สถานที่
ผลการดาเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ผู้บริหารได้นาไปพิจารณาจัดทาแผนงานตามความเหมาะสมต่อ ไปแล้ว
๑.๑.๓ เรื่อ งการการจั ดทาทะเบีย นคุ มครุภัณฑ์ และการติด หมายเลขทะเบียนครุ ภัณฑ์ที่ ตัว ครุภั ณฑ์ ที่ยั งไม่
เรียบร้อยครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ ควรนาเลขทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้กาหนดไว้แล้วไปติ ดที่ตัว ครุภัณฑ์ให้ ครบถ้วน

๗
ผลการด าเนิน งานในเดือ นที่ ผ่ านมา ผู้ อานวยการได้ มอบหมายกลุ่ มงานอ านวยการไปด าเนิน การ และขณะนี้ อ ยู่
ระหว่างการดาเนินการและจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
เรื่องที่ ๒ สรุปรายงานผลการตรวจสอบรวมประจาปี ๒๕๖๐
อนุ กรรมการฯ ได้ช่ วยกัน พิ จารณากลั่น กรองรายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ต รวจสอบภายในประจาปี
๒๕๖๐ ซึ่งจะได้นาเสนอเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารในการประชุ มประจาเดือนกันยายนด้วย
พบว่ าผู้ต รวจสอบภายในได้ ดาเนินการตรวจสอบ ตามแผนที่ไ ด้รับ การรับรองจากกรรมการบริห ารในการ
ประชุมเดือนกันยายนปี ๒๕๕๙ ครบถ้ วน และได้มีการให้ คาแนะนาเพื่ อปรับ ปรุงให้ ถูกต้อ งและมี ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้ น
โดยได้ มีการน าเสนอผลการดาเนิ นงานต่ ออนุ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการบริ ห ารเป็น รายไตรมาส และ
ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ได้ ถูกนาไปปรับปรุง แก้ไขครบถ้วนแล้วเป็นส่ วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะบางส่วนยั งต้องดาเนินการ
ต่อเนื่องต่อไปในปี ๒๕๖๑ (มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบ)
เรื่องที่ ๓ แผนการตรวจสอบรวมประจาปี ๒๕๖๑
อนุกรรมการฯ ได้ช่วยกัน พิจารณากลั่นกรองแผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ ง
ที่ประชุ มอนุฯ เห็นชอบกับแผนการตรวจสอบที่ ได้เสนอมาและจะน าเข้าสู่ก ารพิจ ารณาของคณะกรรมการบริหารใน
การประชุมประจาเดือนกันยายนนี้
เรื่องที่ ๔ รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจาไตรมาสที่ ๔
อนุก รรมการฯ ได้ช่ วยกั นพิ จารณากลั่น กรองรายงานผลการติ ดตามการควบคุ มภายในไตรมาสที่ ๔ ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ ได้วางไว้
ด้านกลยุ ทธ์ มี การทบทวนและปรับ ปรุง แผนยุท ธศาสตร์ใ ห้สอดคล้ องกั บแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งแผนและนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล
ด้านการดาเนินการ ด้านการดูแ ลและรัก ษาความเสถียรของกระแสไฟฟ้ า ได้ มีการประเมิ นปริมาณการใช้
ไฟฟ้าสู งสุด มี การพิ จารณาเครื่อ งมือที่จ ะใช้ป้ องกัน ให้เหมาะสมกั บปริมาณการใช้และพื้นที่ เรื่องนี้จะต้ องดาเนินการ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๕ รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจาไตรมาสที่ ๔
อนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจ ารณากลั่นกรองรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ ๔ ของ
ผู้ตรวจสอบฯ
ด้านกลยุทธ์ ภายหลังมีก ารทบทวนและปรับ ปรุงแผนยุท ธศาสตร์ระดั บควา มเสี่ยงได้ลดลงจากระดับ สูงมาก
มาสู่ระดับปานกลาง
ด้านการดาเนินการ ด้านการดูแลและรักษาความเสถียรของกระแสไฟฟ้ า ยังคงอยู่ร ะดับ สูง ตามเดิมจนกว่ า
จะมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ครบถ้วนในปี ๒๕๖๑
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
สรุปภาพรวมทั้งปีของแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน
โครงการที่ มีก ารปรั บออกไปแล้ว ตอนทบทวนแผนโดยเฉพาะในยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ รวมทั้ง Film Movers ไม่
ต้องนับ
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๑ การมี อ าคารสถานที่ อุป กรณ์ แ ละบุ ค ลากรพอเพี ย งตามมาตรฐานของสมาพั น ธ์ห อ
ภาพยนตร์นานาชาติ มีทั้ งสิ้น จานวน ๑๓ โครงการ/กิจ กรรม ที่ บรรลุเป้ าหมาย คิด เป็น ร้อยละ ๗๖.๙๒ ที่ ไม่บ รรลุ
เป้าหมายจานวน ๓ โครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสมทรัพยากรและองค์ค วามรู้ด้านภาพยนตร์สื่อโสตทัศน์และสิ่ งเกี่ยวเนื่ องของชาติ
เพื่อ เป็ นศู นย์ กลางในการให้ บริก ารศึก ษา ค้ นคว้า และการเผยแพร่สู่ก ลุ่มเป้ า หมายทั้ งในและต่ างประเทศ มีทั้ งสิ้ น

๘
จานวน ๕ โครงการ/กิ จกรรม ที่บรรลุเป้ าหมายจ านวน ๔๐ โครงการ/กิจกรรมคิ ดเป็ นร้อ ยละ ๘๐.๐๐ ที่ไม่ บรรลุ
เป้าหมายจานวน ๑ โครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสามารถให้บริการด้านการศึ กษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศของหอภาพยนตร์ ได้สมความ
ประสงค์ข องผู้ใช้บริ การและการจัดกิจกรรมเผยแพร่ของหอภาพยนตร์สู่สาธารณชนตามปณิธานของหอภาพยนตร์ไ ด้
อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ มีทั้งสิ้นจานวน ๙ โครงการ/กิ จกรรม ที่บรรลุเป้ าหมายจานวน ๙ โครงการ/กิจกรรมคิ ด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริ หารจัดการองค์ก รให้ มีป ระสิ ทธิภ าพโดยการกากั บดู แลของคณะกรรมการบริ หาร
และพั ฒ นาสู่ การเป็น องค์ กรแห่ งการเรี ย นรู้ มี ทั้ง สิ้ นจ านวน ๒ โครงการ/กิจ กรรม ที่ บรรลุเป้ า หมายจ านวน ๒
โครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้
กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
 โครงการ Film movers โครงการที่ได้เสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยสร้างสรรค์ ล่าสุดทางกองทุนฯ ได้ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนแล้ว
ปรากฏว่าโครงการนี้ไม่ได้รับทุน ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าจะทาโครงการต่อไปอย่างไร
 โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ผู้ชม ๑๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งข้อมูลล่าสุดปรากฏว่าได้ตามเป้าที่ ๑๒๑,๑๕๗
คนแล้ว
สาหรั บตัว ชี้วัด ที่ได้ ตกลงกับ ก.พ.ร. ไว้ ซึ่ง ถูกใช้เป็น เครื่ องมือ ในการประเมิ นองค์การมหาชนตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนั้น หอภาพยนตร์สามารถทาได้ผ่ านหมดทุกตั วชี้วัด มีเพียงตัวชี้วัดเดียวที่
หอภาพยนตร์ไม่ ผ่านคื อ ร้อ ยละของการเบิ ก จ่ายตามแผนการใช้จ่ ายที่ก าหนดไว้ว่ าต้องไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๙๖ แต่ห อ
ภาพยนตร์ทาได้ที่ร้อยละ ๘๙
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข ประธาน ให้ ข้อเสนอแนะว่า ในวัน ข้างหน้าจะมีการ
ประเมิน หน่วยงานองค์ การมหาชนขึ้น อีก หอภาพยนตร์ควรให้ทุนวิจั ย ในหัว ข้อเรื่อ ง หอภาพยนตร์
มีผ ลสั มฤทธิ์อ ย่า งไรเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บหน่ วยงานองค์ การมหาชนอื่ นๆ ซึ่ งเมื่อ วิจั ยเสร็ จแล้ว จะ
สามารถใช้เป็ นงานวิจั ยทีย่ ื่ นให้ ก.พ.ร. ได้เลย เพราะรัฐบาลแต่ละสมัย จะดู ที่เอกสารเป็น หลั ก ถ้ า
หากทาได้ควรรีบดาเนินการ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ คุ ณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ป รึกษา ให้ ความเห็นว่า เรื่ องการวิจัย ที่
ประธานเสนอ ควรเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบและให้ห อภาพยนตร์ ฯ นาข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ มไปพิ จ ารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิก จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
(ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๙
กลุ่ มงานยุ ท ธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ ท ารายงานสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบ ประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ของหอ
ภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมกาตรวจสอบ ติดตาม
ประเมิ น ผลการดาเนิน การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ของหอภาพยนตร์ พิจ ารณาแล้ ว นอกจากนี้ ผู้
ตรวจสอบภายในได้จัด ทารายงานผลการเบิ กจ่า ยงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
เสนอมาพร้อมนี้ด้วย
ฝ่ายเลขานุก ารจึงน าเสนอที่ ประชุ มเพื่ อ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบและข้อ เสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้ งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่ อ
วันที่ ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๕๙ ได้ ให้ค วามเห็น ชอบแผนการควบคุมภายในประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปแล้ วนั้ น เพื่ อให้ก ารควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ เป็ นไปอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพและ
เป็น ไปตามค ารับ รองการปฏิบั ติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า ด้ว ย
บทบาทของคณะกรรมการในการติ ดตามผลการดาเนินงานขององค์ก ารมหาชนรายไตรมาส ซึ่ง มี
เรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
หอภาพยน ตร์ ฯ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในเป็ น ล าดั บ มา บั ด นี้ ห อ
ภาพยนตร์ฯ ได้จัดทารายงานการดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่
๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริห ารความเสี่ ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส
ที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ ความเห็น ชอบแผนการบริ หารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไปแล้วนั้ น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็ นไปอย่ างมี ประสิท ธิภาพและเป็ นไป
ตามคารับรองการปฏิบัติ งานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า ด้วยบทบาท
ของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนิ นงานขององค์ก ารมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเ รื่องของ
การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
บัด นี้ หอภาพยนตร์ไ ด้ด าเนิ นการติด ตามผลการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่า ง
กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลื ออยู่ เรียบร้อยแล้ว

๑๐
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๕ เรื่ อ ง รายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ หารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ มี มติอนุมัติหลักการแผนบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ฝ่า ยเลขานุ การ ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่า ง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐) นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้ อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๖ เรื่อ ง รายงานการดาเนิน งานตามแผนการบริห ารทรั พยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ มี มติ อนุมัติหลั กการแผนการบริ หารทรัพยากรบุค คล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น
ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จั ดท ารายงานการด าเนิ นงานตามแผนการบริห ารทรั พยากรบุ คคล
ประจ าปีง บประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่ าง กรกฎาคม – กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ป ระชุมเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริก าร
ตามคารั บรองการปฏิบัติ งานหอภาพยนตร์ ฯ ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านคุณภาพการ
ให้บ ริการ เรื่อ ง ร้อ ยละความพึง พอใจในการให้บ ริการ ซึ่ง หอภาพยนตร์ได้จ้ างบุ คคลภายนอกเป็ น
ผู้ดาเนินการ นั้น
บัดนี้ หอภาพยนตร์ ฯ ได้ ปรั บปรุงการให้บ ริก ารของหอภาพยนตร์ ตามข้อ เสนอแนะของ
ผู้รับบริการแล้ว และจากผลการประเมินความพึ งพอใจโดยบุคคลภายนอกของปี ที่ผ่านมา ปรากฏ

๑๑
ว่าผู้ ใช้ บริก ารมีค วามพึง พอใจในการให้บ ริก ารของ ปี ๒๕๖๐ ลดลงเมื่ อเที ยบกับ ปี ก่อนหน้ า ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๙.๗๑๗ เป็น ร้อยละ ๘๗.๑๕๐ ในปี ๒๕๖๐
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)
นายโดม สุ ขวงศ์ กรรมการและเลขานุก าร ชี้แจงเพิ่ มเติ มว่ า เหตุที่ คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ มาใช้ บ ริ ก ารลดลง อาจเป็ น เพราะปี นี้ มีผู้ มาใช้ บ ริก ารหอภาพยนตร์ มากขึ้ น โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยว ทาให้มีปัญหาการให้บริการไม่เพียงพอ โดยเฉพาะที่จอดรถ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริ ญ สุ ข ประธาน ให้ ข้ อ เสนอแนะว่า ให้ หอภาพยนตร์ ฯ
เจรจาเรื่ องที่ จะขอใช้ พื้น ที่ข องสถาบั นบั ณฑิ ตพัฒ นศิ ลป์ เพื่อ สร้า งอาคารจอดรถใช้ร่ว มกั นให้ เสร็ จ
และต้องระบุในข้อตกลงด้วยว่าจะใช้ร่วมกันกี่ปี จอดรถได้กี่คัน และมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
นายโดม สุ ขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เมื่อสั ปดาห์ที่ผ่า นมาได้เจรจากั บรอง
อธิการบดีของสถาบันแล้ว ซึ่งเขาจะนาเรียนอธิการบดี ซึ่งคงจะนัดหมายเพื่อเจรจากันต่อไป

มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบและให้ ห อภาพยนตร์ฯ น าข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ มไป
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
๔.๘ เรื่อง แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อ ให้ การด าเนิ นการการตรวจสอบภายในเป็ นไปด้ วยความเรีย บร้อ ย ตามระเบี ยบหอ
ภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ว่า ด้ วยการติ ดตาม ประเมิ น ผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๘ การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) วางแผนและกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบประจ าปี ให้สามารถตรวจสอบภายใน ใน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่า งเหมาะสม
(๒) กาหนดแผนงานตรวจสอบประจาปี
(๓) ดาเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจาปี
(๔) รายงานผลการตรวจสอบ
(๕) ติดตามผลการตรวจสอบและการปรับตามข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบภายในได้จัดท าร่างแผนงานตรวจสอบประจาปีข องหอภาพยนตร์ ซึ่ ง
ได้ รั บการตรวจพิ จ ารณาจากคณะอนุ กรรมการตรวจสอบติด ตามผลการดาเนิ น การตามแผน
ยุท ธศาสตร์ข องหอภาพยนตร์ ในการประชุ มครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐ วัน ที่ ๒๑ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แล้ว
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตให้นางณัฐชยา สมนิ ยาม เจ้ าหน้า ที่
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ชี้แจง
นางสาวณั ฐ ชยา สมนิ ย าม เจ้ าหน้ า ที่ ต รวจสอบภายใน ชี้ แ จงว่ า และสรุ ป แผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๑ มี ประเด็น ที่จั บ ตาเป็ นพิ เศษคื อ กิ จกรรมพั ฒ นา
แหล่งท่ องเที่ ยวเพื่อ การเรี ยนรู้ศิ ลปวัฒ นธรรม และการพัฒ นาพิ พิธ ภัณฑ์ ซึ่งได้รั บงบประมาณสู ง
และเป็นโครงการบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

๑๒
ดร.ชาคร วิภู ษณวนิช กรรมการ ให้ข้อ เสนอแนะว่า แผนการตรวจสอบครั้งนี้ มีการประเมิ น
ที่แสดงความคุ้ มค่ า ของการใช้ง บประมาณหรื อไม่ เพราะขณะนี้คณะกรรมการพั ฒนาและส่งเสริ ม
องค์การมหาชน (กพม.) เริ่มพิจารณาเรื่องการประเมินความคุ้มค่าด้วย ถ้าไม่มีควรเพิ่มเติมให้มี

มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบและให้ ห อภาพยนตร์ ฯ น าข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ มไป

พิจารณาดาเนินการ
๔.๙ เรื่ อง รายงานประเมิ น องค์ การมหาชนและผู้อ านวยการองค์ ก ารมหาชนตาม
มาตรฐานปรับปรุงประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติร าชการ
ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน (กพร.) ปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ส่ ว นที่ ๑ และ ๒ เรื่ อ ง
ประเมินองค์ก ารมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิ ทธิภ าพใน
การปฏิบั ติราชการ ให้ คณะกรรมการพิ จารณาเห็ นชอบการประเมิ นเพื่ อส่ง ให้ ก.พ.ร. ภายในวัน ที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะอนุก รรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์และคณะอนุก รรมการ
ตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ นผลได้ดาเนิ นการพิจารณาการประเมินตามหลัก เกณฑ์ การประเมิ น
องค์การมหาชนและผู้ อานวยการองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ
ราชการ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ นผลเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ นชอบและให้ด าเนิ นการส่ งรายงานประเมิ นองค์ ก ารมหาชนและ
ผู้อานวยการองค์ก ารมหาชนตามมาตรฐานปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ ราชการให้ ก.พ.ร.
ต่อไป
๔.๑๐ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีง บประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ ห อภาพยนตร์ ด าเนิ น ตามภารกิ จ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และยั งมี ค วาม
จาเป็ นในการดาเนิน การอยู่ ตามข้อ บังคั บหอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ (องค์ การมหาชน) ว่า ด้ว ย
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่า ย
จากงบประมาณภายในปี งบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจาเป็ นจะต้ องเบิ กจ่า ยข้ามปี ให้
ผู้อานวยการเป็น ผู้อนุ มัติ ส่ วนการกัน เงินไว้ จ่ายเหลื่อมปีให้ คณะกรรมการเป็ นผู้อ นุมัติ ซึ่งรายการ
กั น เงิ น เบิ ก จ่ า ยเหลื่ อ มปี ง บประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มี จ านวน ๖๐ รายการ เป็ น เงิ น
๒๒๙,๓๑๖,๘๙๕.๗๕ บาท
ฝ่า ยเลขานุ การจึง ขอเสนอรายการกัน เงิ น เบิ ก จ่า ยเหลื่อ มปี งบประมาณประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

