รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั่วคราว หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายนพดล กตญาณยุทธ์)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

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

กรรมการ
กรรมการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
สานักงาน กพร. มีหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ฯ ว่าคณะกรรมการ
พัฒนาส่งเสริมองค์การมหาชนมีมติเห็นชอบให้กาหนดแนวทางการทาหนังสือหารือขององค์การ
มหาชน เมื่อองค์การมหาชนมีปั ญ หาข้อกฎหมายหรือข้อขัดแย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้ ให้ เสนอ
คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ล ะแห่งพิจารณาก่อน เมื่อยังไม่ส ามารถตกลงกันได้อีก จึง ให้
คณะกรรมการทาหนังสือไปหารือกับสานักงาน กพร.

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล และนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการขอลา
ประชุม และนายนพดล กตญาณยุท ธ์ ผู้ อานวยการกองกฎหมาย กระทรวงวัฒ นธรรมได้รับ
มอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) หนังสือร่างเสนอ วิชาภาพยนตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการ
เอกสารประกอบ วาระที่ ๔.๑ เรื่ อ งที่ ๑ สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ของหอ
ภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐๒๕๗๙) ของหอภาพยนตร์ฯ
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมลานดารา ศรีไศล สุชาตวุฒิ ได้มาประทับรอยมือ
รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๗๗ ณ ลานดารา หอภาพยนตร์ และร่วมการสนทนาถึงประสบการณ์การ
ทางานด้านภาพยนตร์กับ ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง และจัดฉายภาพยนตร์ เพลงรักเพื่อเธอ ผลงานการ
แสดงภาพยนตร์ เรื่ อ งแรกของศรีไศลและได้ รับ การขึ้น ทะเบี ย นเป็ น มรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจาปี ๒๕๖๐ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ระหว่ างวั น ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ถึ ง ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ร่ ว มจั ด งาน
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งสถาบันเกอเธ กรุงเทพ
เป็นเจ้าภาพ ปีนี้เทศกาลใช้หัวข้อว่า “แอนโทรโปซีน : ยุคที่กิจกรรมของมนุษย์ได้สร้างผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเห็นได้ชัด”
ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ ได้จัดโปรแกรมให้ นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม
และโปรแกรมเพื่อฉายในรอบทั่วไปสาหรับประชาชนด้วย
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรม ทึ่ง ! หนังโลก ฉายภาพยนตร์เรื่อง Fiddler on
the Roof (บุษบาหาคู่) ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยมีผู้เข้าชมเป็นจานวนมาก

๓
สุดท้าย ฝ่ายเลขานุการได้เสนอฉายภาพยนตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว พ.ศ.๒๔๕๔ ที่ นางสาวชลิ ด า เอื้ อ บ ารุ งจิ ต รอง
ผู้อานวยการ ได้ขอทาสาเนาที่ค้นพบจากหอภาพยนตร์เนเธอร์แลนด์ ถ่ายทาโดยโรงหนังญี่ปุ่น
หลวงในกรุงเทพ ซึ่งมีค่าทาสาเนาภาพยนตร์ประมาณ ๓๐๐ ยูโร หรือสองหมื่นกว่าบาท แต่ให้ใช้
เพื่อการศึกษาและจัดฉายในหอภาพยนตร์ เท่านั้น ถ้านาไปเผยแพร่ที่อื่นต้องเสียค่าธรรมเนียม
ต่างหาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ชื่นชมหนังสือร่างเสนอวิช า
ภาพยนตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะทาอย่างไรให้เข้าไปอยู่ตามโรงเรียน
ต่างๆ ได้ และใครจะเป็นผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรทาโครงการวิจัย เรื่อง
วิ ช าภาพยนตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น และให้ ทุ น ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รือ ปริ ญ ญาโทด้ า น
ภาพยนตร์ ไปทดลองสอนที่โรงเรียน ๑ เทอม เมื่อได้ผ ลวิจัยจะทาให้ การเสนอวิช าภาพยนตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปได้เร็วขึ้น
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ได้หารือกับนายโดม สุขวงศ์
ผู้อานวยการ ว่ามีแนวทางที่ชัดเจนแต่จะต้องไปปรับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษา ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งมี ๓ วิชา โดยหอภาพยนตร์จะเสนอให้เพิ่มวิชาภาพยนตร์อีก ๑ วิชา
ตามแนวทางที่ ผู้อานวยการต้องการ คือ ให้เด็กเรียนวิชาภาพยนตร์ ตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงมัธยม
ปลาย ซึ่งจะต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่า เรื่องการหาคน
สอนหลักสูตรนี้ หากเสนอไปเป็นวิชาเอก ๑ สาขาในมหาวิทยาลัยของคณะสารสนเทศหรือวารสาร
ศาสตร์ เมื่อจบไปผู้เรียนวิชาเอกนี้ก็สามารถออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ได้
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รั บ ทราบ และให้ ห อภาพยนตร์ ฯ น าความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้แก้ไขเอกสาร วาระที่ ๔.๓
บรรทัดที่ ๒ จากท้าย คาว่า “ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนาการด้านการฝึกจิต การนั่งสมาธิ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง” ให้แก้ไขเป็น “ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนาการด้านการปฏิบัติธรรม อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง”
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รับรองรายงานการประชุมซึ่งแก้ไขตามที่ประชุมให้แก้ไขแล้ว

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง แผนการดาเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์และผู้อานวยการหอภาพยนตร์
ตามประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ค าสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ จะ
ครบวาระในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้อานวยการหอภาพยนตร์ จะครบวาระใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์พิจารณา
แล้ ว เห็ น ว่ า การด าเนิ น การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด ใหม่ แ ละ
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์คนใหม่ตามหลั กเกณฑ์ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้อานวยการตามที่คณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
กาหนด มีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมและระยะเวลาการดาเนินการสรรหาทั้ง ๒
อย่ า งเหลื่ อ มกั น ท าให้ ต้ อ งก าหนดแผนการด าเนิ น การสรรหาดั ง กล่ า วให้ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของหอภาพยนตร์ จึ ง มอบหมายให้ เลขานุ ก าร
คณะอนุ ก รรมการฯจั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณากาหนดแผนการ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้ง ๒ กรณีให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อานวยการตามที่คณะกรรมการพัฒ นาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กาหนด ในการประชุมเมื่อวัน ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้ว และให้หอภาพยนตร์นาเสนอคณะกรรมการฯเพื่อทราบต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูน ย์อนุรักษ์และบริการโสต
ทัศน์แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทัศน์แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นลาดับมานั้น
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในขณะนี้ยังคงไม่พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง เว้น
แต่พื้นที่ชั้นล่างของอาคารซึ่งต่อเนื่องกับสถานที่ใช้ในการประชุมชั่วคราว
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

๕
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ตามลาดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๗ ซึ่งมีงานบางอย่างที่จะด้อง
ให้ดาเนินเพิ่มและลดจึงต้องขยายเวลาส่งมอบงานออกไปประมาณ ๒ เดือน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐
ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มี เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง นายอภิ สิ ท ธิ์ พิ ช ญานุ รั ต น์ เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนและ
งบประมาณ เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการหอภาพยนตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
ต้นไป และให้ผู้อานวยการเสนอภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียดต่อคณะกรรมการเพื่อ
ทราบต่อไป นั้น
ผู้ อ านวยการหอภาพยนตร์ได้มี ค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ ช่ ว ยผู้ อานวยการหอภาพยนตร์ ฯ และ
มอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผู้ช่วยผู้อานวยการหอภาพยนตร์ฯ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ
อยุ ธ ยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ป ระชุมทราบและพิ จารณาให้ ความเห็ นและข้อเสนอแนะ
(เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๕ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สตง.ได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัดเป็นผู้สอบบัญ ชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงิน และทรัพย์ สิน ของหอภาพยนตร์สาหรับงวดบัญ ชีปี ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลา ๖๐ วันจะแล้วเสร็จ

๖
เรื่องที่ ๒ ผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการฯได้ช่วยกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๔
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมี ๔ รายการคือ ๑ รายการเงินสด ๒ รายการเงินฝากธนาคาร ๓ รายการวัสดุ
คงเหลือ และ๔ รายการสินค้าคงเหลือ ๓ รายการถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นรายการที่ ๔ ที่พบว่ามีมูลค่าคงเหลือ ไม่
ตรงกับของงานบัญชีที่บันทึกไว้ ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะให้งานบริหารสินทรัพย์เร่งหาสาเหตุความแตกต่าง
และปรับปรุงรายการให้ถูกต้องก่อนผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจในวันที่ ๑๒ ธันวาคมนี้
เรื่องที่ ๓ ผลการสอบทานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การสอบทานงบการเงินประจาปีมีวัตถุประสงค์สาคัญคือเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงินของ
หน่ วยงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา ก่อนนาส่งผู้ส อบบัญ ชี ผลการสอบทานพบว่าส่วนใหญ่ ถูกต้อง
ครบถ้วน มีเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีกาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอซึ่งหอ
ภาพยนตร์กาลังเร่งให้มีการรับสมัครเจ้าหน้าที่อยู่ สาหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้อานวยการจะนาเสนอเป็นวาระแยก
ต่างหากตามกรอบตัวชี้วัด กพร.
เรื่องที่ ๔ ผลการสอบทานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสวัสดิการ
การสอบทานงบการเงิน ของกองทุนสวัส ดิการ เป็น ภารกิจใหม่ของผู้ ตรวจสอบภายในซึ่งได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนที่ผ่ านมา โดยจะนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริห ารงานบุคคลในการ
ประชุมเดือนธันวาคมนี้
เรื่องที่ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)
คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่ได้เคย
อนุมัติจากกรรมการบริหารก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งผลการประเมินจะได้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
ประจาเดือนพฤศจิกายน
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
การประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารหอภาพยนตร์ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทาความ
เข้าใจโครงการ กิ จ กรรม ตั ว เป้ าหมายและตั ว ชี้วัด ของปี และของแต่ล ะเดื อนของโครงการและกิจ กรรมต่ าง ๆ
ต่อเนื่องจากการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบไปทารายละเอียดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละเดือนออกมาให้ชัดเจน ซึ่งในการประชุมเดือนนี้ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในปีนี้ซึ่ง
เป็นปีสุดท้ายของแผนนั้นส่วนใหญ่มีความชัดเจนแล้ว มีเพียงบางโครงการส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังหาข้อสรุปที่ ชัดเจน
ไม่ได้ ซึ่งจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการประชุมอนุกรรมการครั้งต่อไป
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ซึ่งได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น ขณะนี้ผู้รับจ้างได้พยายามเร่งรัดให้เสร็จทันสัญญา
โครงการที่ ๑๗ กิจกรรมสร้างหลักสูตร “ดูออกทาได้” ซึ่งอาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร ได้เรียบเรียงและ
ผู้อานวยการได้ตรวจทานแล้วนั้น ได้ทาตารางเวลาการทางานดังนี้
ธันวาคม ๒๕๖๐
จ้างนักวิชาการศึกษาค้นคว้าจัดทาหลักสูตรตามรูปแบบกระทรวงฯ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จ้างครูจัดทาแผนการสอน
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ ทดลองสอน
พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปรับปรุงแก้ไข
มิถุนายน ๒๕๖๑
เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ

๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ ท าการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ขององค์ ก รใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว และได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยง
และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม
๔.๓

เห็นชอบ

เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑
หอภาพยนตร์ได้จัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ
๒๕๖๑ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม
๔.๔

เห็นชอบ

เรื่ อง แผนบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑
หอภาพยนตร์ได้จัดทาแผนบริห ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๘
๔.๕ เรื่อ ง ร่า งระเบี ยบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์ การมหาชน) ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อานวยการ
ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่องการ
แต่ งตั้ งผู้ อ านวยการหอภาพยนตร์ ลงวั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ ง ผู้ อ านวยการหอ
ภาพยนตร์ฯ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
คณะอนุ ก รรมการปรับ ปรุงระเบี ยบข้ อ บั งคั บ หอภาพยนตร์พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ าการ
ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ฯ คนใหม่จะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การสรรหา
ผู้อานวยการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กาหนด ซึ่งมีขั้นตอน
และกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิม ทาให้ จาเป็น ต้องแก้ไขข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการสรรหาผู้อานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุ กรรมการปรับปรุงระเบี ยบข้อบังคับหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิ จ ารณาร่ างระเบี ย บคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อานวยการ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
นายนพดล กตญาณยุทธ์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ให้ข้อสังเกตดังนี้
ข้อสังเกตที่ ๑ ร่างระเบียบข้อ ๕ ไม่จาเป็นต้องใช้คาซ้า
ข้อสังเกตที่ ๒ ร่างระเบียบ ข้อ ๘ หลักอนุบัญญัติต้องไม่เกินกฎหมายแม่บท การเขียน
อายุผู้สมัครเป็นผู้อานวยการต้องไม่เกิน ๖๑ ปี เป็นการริดรอนสิทธิ์ ไม่สามารถเขียนได้
ข้อ สั งเกตที่ ๓ ร่างระเบี ยบข้ อ ๑๒ เรื่อ งของอนุ ก รรมการสรรหา คณะกรรมการมี
อานาจในการแต่งตั้งอยู่แล้ว ถ้าเขียนลักษณะนี้แสดงว่าต้องการเจาะจงให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริห ารหอภาพยนตร์เป็นอนุกรรมการสรรหา ร่วมกับอนุกรรมการที่แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือหากไม่เจาะจงก็อาจเปิดกว้างโดยเลือกจากบุคคลที่ระบุไปเลยว่าต้องมี
คุณ สมบั ติ ดี เด่น อย่ างไร เช่น มีค วามรู้ความเชี่ย วชาญด้านภาพยนตร์ห รือ ด้านกิจการของหอ
ภาพยนตร์ ถือเป็นการเปิดกว้าง
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ความเห็นว่า ตรงคุณสมบัติข้อ ๘ ถ้าดูตาม
กฏหมายถือเป็น การริดรอนสิ ทธิ์ เพราะว่ากฏหมายให้อายุถึง ๖๕ ปี จึงเห็ นด้วยว่า ไม่ควรที่จะ
กาหนดไว้ที่อายุไม่เกิน ๖๑ ปี
นางพั ช ราภรณ์ อิน ทรีย งค์ กรรมการ ให้ ความเห็ น ว่า เห็ น ด้ว ยว่าไม่ค วรกาหนดอายุ
เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูปด้วยและมีกฏหมายใหม่ซึ่งมีบทบัญญัติที่เข้มงวดขึ้น

มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบ โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมการปรับ ปรุงระเบี ย บข้ อบั งคั บ หอ
ภาพยนตร์นาความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนตามที่เห็นสมควร และ
ให้หอภาพยนตร์ดาเนินการเสนอประธานลงนามต่อไป
๔.๖ เรื่อง การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้จัดทา
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยการกาหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

๙
และสั งคมฉบั บ ที่ ๑๒ ของประเทศ ตลอดจนแผนยุท ธศาตร์ของคณะรัฐ มนตรีแ ละกระทรวง
วัฒ นธรรม และนอกจากนี้ ห อภาพยนตร์ ฯ จะใช้ แผนยุท ธศาตร์ดังกล่ าวมาเป็นกรอบในการ
กาหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต ในการการสรรหาผู้อานวยการ
หอภาพยนตร์ นั้น
หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอ
ภาพยนตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์
พิจารณาแต่งตั้งคณะทางานที่มีหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์ โดยให้คณะทางานนี้มีหน้าที่จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้หอภาพยนตร์เป็นผู้จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
ดั งกล่ าว เพื่ อ เสนอคณะอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการบริห าร ฯ จะแต่ งตั้ งขึ้น เพื่ อ ท าหน้ า ที่
กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ ต่อไป
คณะอนุกรรมการนี้เรียกว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของหอ
ภาพยนตร์ โดยประกอบด้วย
๑. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ
๔. นายธมิตรชัย บุรีเลิศ
อนุกรรมการ
๕. นายนิวัติ กองเพียร
อนุกรรมการ
๖. ม.ล. วราภา อุกฤษณ์
อนุกรรมการ
๗. ผู้อานวยการหอภาพยนตร์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ระยะ
๒๐ ปีของหอภาพยนตร์และให้หอภาพยนตร์ดาเนินการเสนอประธานลงนามต่อไป
๔.๗ เรื่อง รายงานงบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕
กาหนดให้หอภาพยนตร์ ฯ จัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการ ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชีทุกปี นั้น
หอภาพยนตร์ฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกได้ บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด เป็น
ผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้ เสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์พิ จารณา
เห็ น ชอบในการประชุ ม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว และเสนอ
สานักงานการตรวจเงินเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ แล้ว
หอภาพยนตร์ได้จัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการ ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในของหอ
ภาพยนตร์สอบทานรายงานดังกล่าวแล้ว และเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ

๑๐
ประเมินผลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณา
แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อเห็นชอบรายงานงบดุล งบการเงิน และ
บัญชีทาการของหอภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจะนาส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอก
ดาเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานงบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการของหอภาพยนตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้หอภาพยนตร์ดาเนินการส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอกดาเนินการ
ต่อไปได้
๔.๘ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ด้วยขณะนี้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒
เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้ การกากับดูแล
โดยคณะกรรมการบริห าร และคณะกรรมการ ฯ ได้ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นลาดับ
ทุกปีมา บั ดนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ได้พิจารณาประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายใน ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาให้ ความเห็ นชอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

