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เอกสารแก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องเปรมไชยา 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
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายกฤษฏา คงคะจันทร์)
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
๒. นายสัณห์ชยั โชติรสเศรณี
๓. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
๒. นายจิระ มะลิกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ที่ปรึกษา
กรรมการ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องที่หนึ่ง ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วงดุริยางค์ฟีล
ฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย ร่วมบรรเลงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในงาน “แสงเทียนแห่งสยาม”
ณ Central World ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๐.๐๐ น. สนันสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม เรียน
เชิญกรรมการที่สนใจเข้าร่วมงาน
เรื่ อ งที่ ส อง ประธานได้ แ จ้ ง ว่ า วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็ น วั น ที่ ก าหนดประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ซึ่งตรงกับวันที่คณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จะพิจารณาการสรรหาผู้อานวยการในวันดังกล่าว จึงขออนุญาตเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ เป็นวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ แทน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) หนังสือสวดมนต์ข้ามปี จากกระทรวงวัฒนธรรม
๒) ปฏิ ทิ น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของวิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
๓) ของชาร่วย ข้าวเปลือกพอเพียง ของสานักนายกรัฐมนตรี จากนางพัชราภรณ์ อินทรี
ยงค์ รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๔) สมุดนัดประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๕) แผ่นพับประกอบงาน ๑๐๐ ปี วสันต์ สุนทรปักษิน
๖) ส.ค.ส. งานทามือ “ภาพยนตร์ในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ฉบับพกพา”
ของ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๗) เอกสารรายงานประจาปีผลการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๘) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เอกสารสาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๔๕๘๖๑ ลงวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ.
.... ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับคาชี้แจงของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชื่อหน่ว ยงานและ
ความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๑๐๐ ปี
วสัน ต์ สุน ทรปักษิน : โลกนี้คือละคร” โดยเชิญ จิตรกร สุ นทรปักษิน ทายาทและนักแสดง
ภาพยนตร์ มาสนทนาถึ ง ประวัติ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว และผลงานภาพยนตร์ ข อง วสั น ต์ สุ น ทรปั ก ษิ น
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สุภาพบุรุษศิลปินผู้เป็นทั้งนักแสดงลครเวที นักแสดงภาพยนตร์ และผู้กากับภาพยนตร์ ซึ่งได้รับ
รางวัลผู้กากับยอดเยี่ยมคนแรกในประวัติศาสตร์ การประกวดภาพยนตร์ไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา หอภาพยนตร์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสาร
แนบแล้ว
ที่ป ระชุมได้ข้อแก้ไขข้อความ หน้า ๑๒ วรรคสุ ดท้าย บรรทัดที่ส อง คาว่า ตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป ให้แก้เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑. การตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์ รายใหม่คือบริษัท สานักงานสามสิบสี่
ออดิต จากัด สาหรับงวดบัญชีปี ๒๕๕๙ ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะใช้เวลาปฏิบัติงาน
๖๐ วัน ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดเตรียมสถานที่ทางานให้ ที่ชั้นหนึ่ง ของ อาคารคลังแรกรับ
สาหรับเดือนนี้คณะอนุกรรมการฯกับผู้บ ริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ๔ เรื่อง
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เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นการรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในและอนุกรรมการจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๕ เรื่อง มี ๓ เรื่องดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะครบถ้วนแล้ว และมีอีก ๒ เรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
เรื่องที่ ๒ เป็นการพิจารณา การประเมินผลการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่องที่ ๓ เป็นการพิจารณาแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดทาโดยคณะทางาน
จัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงานของก.พ. ร. และทั้ง
สองเรื่องนี้จะได้นาเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมบริหารในการประชุมครั้งนี้ด้วย
โดยในปีนี้ได้ดาเนินวางแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒ เรื่อง คือ
๑ ด้านกลยุทธ์ จะทาการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหอภาพยนตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมฉบั บที่ ๑๒ แผนบูรณาการและแผนอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐ บาล เพราะได้
ประเมินว่ามีความเสี่ยงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอนุมั ติงบประมาณของสานักงบประมาณที่ให้ยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนบูรณาการและแผนอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล
๒ ด้านการดาเนินงาน ที่มีความเสี่ยงเรื่องกระแสไฟฟ้าตก ไม่เสถียร และเมื่อมีการก่อสร้างอาคารเสร็จและ
เปิดดาเนินการสมบูรณ์แบบแล้วการใช้ไฟฟ้าของหอภาพยนตร์จะมีมากขึ้น จึ งได้ห ยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อวางแผน
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
เรื่องที่ ๔ เป็นการรายงานผลการติดตามของหอภาพยนตร์ตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ และผู้ตรวจ
สอบภายใน ในรอบปี ๒๕๕๙ ซึ่ งได้มีการให้ ข้อ เสนอแนะทั้งสิ้ นจานวน ๓๙ ข้ อ ในจานวนนี้ หอภาพยนตร์ไ ด้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จสิ้นแล้ว ๒๓ ข้อ ที่เหลือ ๑๖ ข้อ อยู่ระหว่างการดาเนินการ ซึ่งก็จะได้มีการติดตาม
ความคืบหน้าต่อเนื่องไป
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
๑. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ (โครงการลาดับที่ ๑) ขณะนี้มีข้อสรุปว่าจะขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่ม
อีก ๒๑๘ วัน ซึ่งจะทาให้ส่งมอบอาคารได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่ได้รวมเรื่องการตกแต่ง
ภายในและครุภัณฑ์ประกอบ (โครงการลาดับที่ ๗) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะต้องใช้เวลาอีก
เท่าไร ที่ประชุมอนุฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทางหอภาพยนตร์ควรจะขอให้ทางผู้รับเหมาทาแผนการ
ทางานในส่วนนี้ให้ชัดเจนและควรเป็นการทางานแบบคู่ขนาน คือรายการใดสามารถดาเนินการได้
ควรดาเนินการเลยไม่ต้องรอให้อาคารเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้หอภาพยนตร์สามารถใช้งานอาคาร
ได้เร็วขึ้นและสามารถกาหนดวันเปิดอาคารและห้องนิทรรศการได้ชัดเจน
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การตอกเสาเข็มที่ได้ถูกระงับไว้
เนื่องจากไปกระทบกับท่อระบายน้า จะต้องรอการรื้อท่อระบายน้าก่อน ขณะนี้สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้แล้ว
ค. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลาดับที่ ๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ผู้รับจ้างจัดการอบรม สาธิตระบบและ
การใช้ งานอุป กรณ์ต่า ง ๆ ให้ แ ก่เ จ้าหน้า ที่ข องหอภาพยนตร์ และยัง มีก ารตรวจและเก็บ งาน
รายละเอียดรายละเอีย ดต่าง ๆ ให้ เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะตรวจรับและจ่ายเงิน งวดสุ ดท้ายแก่
ผู้รับเหมา
ง. โครงการที่ ๙ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ฯ จะได้ข้อสรุปในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และคาด
ว่าจะใช้เวลาอีก ๘ เดือนในการดาเนินการตกแต่งติดตั้ง
จ. โครงการที่ ๑๓ งามซ่อมสงวนรักษ์และงานแปลงสัญญาณ ในปีนี้หอภาพยนตร์ได้เลือกรุภาพยนตร์
ของ นายทวีศักดิ์ วิรยศิริ ซึ่งมีทั้งหมด ๘๔ รายการมาดาเนินการ
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ฉ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอล อยู่ระหว่างตัดสินใจเลือกระหว่าง
“มนต์รักลูกทุ่ง” กับ “แม่นากพระโขนง”
ช. โครงการที่ ๑๙ งานสร้างและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ กาลังพิจารณาสนับสนุน ๓ โครงการ
คือ ๑ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหัวข้อเกี่ยวกับ “ผีผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย” ๒ วิทยานิพนธ์ปริญญา
เอก หัวข้อ “สงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์ไทย” และ งานวิจัยที่หอภาพยนตร์กาหนดหัวข้อ
เอง เรื่อง “การเกิดขึ้นของกลุ่มคนดูหนัง-คนรักหนัง”
ซ. โครงการที่ ๒๐ งานเผยแพร่องค์ความรู้ ได้กาหนดเวลาการอบรมประวัติศาสตร์ไทยระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๐ และกาลังเตรียมการอบรมความรู้ด้านภาพยนตร์กับอาจารย์ โดย
ดาเนินไปพร้อมกับโครงการรถโรงหนัง
ฌ. โครงการที่ ๒๒ “The Mover” เป็นโครงการใหม่ที่แตกออกมาจากโครงการที่ ๒๑ “หลักสูตรดู
ออกทาได้” โดยจะเป็นโครงการที่หอภาพยนตร์จะร่วมมือกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ซึ่งได้เข้ามาคุยกับหอภาพยนตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกองทุนสื่อฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านงบประมาณ
ญ. โครงการที่ ๒๓ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น กาลังพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชั่นนาชมพิพิธภัณฑ์ด้วย
ภาษามือ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่คนพิการทางการได้ยิน โดยจะมีการปรึกษาหารือกับ
ทางสมาคมคนพิการ และจะมีการพัฒนาการให้บริการแก่คนพิการทางสายตาต่อไป
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า ข้อ ซ โครงการ
ที่ ๒๐ งานเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรมความรู้ด้านภาพยนตร์กับอาจารย์ คืออะไร
นายสั ณห์ ชั ย โชติรสเศรณี รองผู้ อานวยการ ได้ชี้แจงว่า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ
โรงหนังโรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนต่างๆ ได้เห็นว่า เราสามารถใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนรู้
อย่างไรได้บ้าง โดยให้อาจารย์ได้ฟังพร้อมกับนักเรียนไปด้วย
นายกฤษฏา คงคะจันทร์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้สอบถามว่า โครงการ The
Mover คืออะไร
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า เป็นการขับเคลื่ อนในกลุ่มคนที่สนใจด้าน
ภาพยนตร์มารวมกันทาสื่อทุกรูปแบบ โดยหอภาพยนตร์เป็นเจ้าภาพ ให้คนที่สนใจภาพยนตร์ ซึ่งมี
หลากหลาย มาร่วมกันเรียนรู้ คิด และสร้างสรรค์ผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรของ
หอภาพยนตร์

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ หอภาพยนตร์นาความเห็นและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๒ เรื่อง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หอภาพยนตร์ได้จัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์ที่หอภาพยนตร์
จัดอบรมบุ คลากรให้ รู้ ภ าษาอังกฤษเพื่ออะไร และให้ ข้อเสนอแนะว่า เรื่องภาษาควรทาอย่าง
ต่อเนื่อง
นายโดม สุ ขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า การเรียนภาษาเพื่อให้เจ้าที่ห อ
ภาพยนตร์ สนทนากับชาวต่างชาติได้ ไปร่วมประชุมระดับนานาชาติได้ และสามารถอ่านตารา
วิชาการได้
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดในส่วนของงานพัฒนา
ทรัพยากรบุ คคล เราวัดที่จานวนกิจกรรม แต่ตรงไหนที่จะวัดว่าเราทาสาเร็จ จะวัดที่จานวนกี่
กิจกรรมหรือจานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม เพราะบอกที่จานวนกิจกรรมอย่างเดียว จะไม่
เห็นว่าโครงการนี้ได้ผลสาเร็จอย่างไร
ดร.ชาคร วิ ภู ษ ณวนิ ช กรรมการ ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่ า เนื่ อ งจากหอภาพยนตร์ ไ ด้
ดาเนินการมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้น เห็นควรให้หอภาพยนตร์ทดรอง
การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานเพื่อให้สองคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ ของหอ
ภาพยนตร์ โดยให้กาหนดการทดลองปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานใหม่นี้ไว้ในแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นาความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดาเนินการ
๓.๓ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หอภาพยนตร์ได้จัดทาการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยง
เพื่อนาไปจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป (มีเอกสารแนบ
แล้ว)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อมีความเสี่ยงใน
เรื่องใดให้รีบดาเนินการจัดการ ปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าตก ไฟกระชากสร้างความเดือดร้อน ให้
ดาเนินการป้องกันและตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้เสร็จ

มติที่ประชุม
๓.๔

เห็นชอบ
เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐
หอภาพยนตร์ได้ จัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)
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มติที่ประชุม
๓.๕

เห็นชอบ
เรื่ อง แผนบริ หารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐
หอภาพยนตร์ ได้จัดทาแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บัญชีของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ....
ด้วยเหตุที่หอภาพยนตร์ ฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการด้านบัญชี และเพื่อให้มีการแสดง
ต้นทุนที่แท้จริงในการดาเนินการ มีการแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน มีความเป็นสากลและ
โปร่งใสของข้อมูลทางบัญชี หอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทาร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารบัญ ชีข องหอภาพยนตร์ พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่ านการพิจารณาเห็ นชอบจาก
คณะอนุกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้การปรึกษาและ
พิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
เรื่ องที่ห นึ่ ง รายงานประจาปี ๒๕๕๙ เป็นรายงานประจาปีพุทธศักราชหรือประจาปี
งบประมาณ ควรใส่ให้ชัดเจน
เรื่ อ งที่ ส อง ให้ ใส่ รายละเอีย ดงบประมาณด้ว ยว่ าในแต่ล ะปี ใช้ จ่า ยแล้ ว เท่ าไร เพราะ
งบประมาณเป็นเรื่องที่สาคัญ
เรื่องที่สาม ในรายงานประจาปี ไม่มีเรื่องของอัตรากาลังเจ้าหน้า ที่ ให้บอกสถานภาพ
ปั จ จุ บั น ในปี นั้ น ของหอภาพยนตร์ ด้ว ย เพื่ อ งบประมาณข้ า งหน้ า เมื่อ เราเที ย บกับ ตั ว รายงาน
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ย้อนกลับไปปีได จะได้รู้ว่าในปีนั้นสถานภาพเราเป็นอย่างไร มีงบประมารเท่าไร ทาอะไรไปแล้ว
บ้าง
เรื่องที่สี่ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในการประชุมครั้งก่อนที่แจ้งว่ามีงบประมาณ
จ้างอยู่ ที่ ๗ อัตรา และจะจ้างแค่ ๔ อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปควรมีมากกว่า ๑ อัตรา
เพื่อให้เป็นระบบมากขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดาเนินการ
๔.๒ เรื่อง หอภาพยนตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในหลวงรัชกาล
ที่ ๙
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม
กาหนดเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยหอภาพยนตร์ได้รับมอบหมายให้ส่งผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพระราชพิธีในช่วงเช้า เวลา ๗.๐๐ น. – ๘.๓๐ น. และขออนุญาตให้ นาย
สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการ ชี้แจงเพิ่มเติม
นายสัณห์ชัย ชี้แจงว่า ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยกรรมการ ๒ ท่านคือ ม.ล. วราภา
อุกฤษณ์ และ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา และผู้บริการหอภาพยนตร์ ส่วนเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ความจานงอีกประมาณ ๑๐ คน ในการนี้หอภาพยนตร์จะร่วมสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดยรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ตามความสมัครใจ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

