๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายนพดล กตญาณยุทธ์ ผู้แทน)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
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
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
กล่าวสวัสดีปีใหม่แด่ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารทุกท่าน ในโอกาสการประชุม
ครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล กรรมการขอลาประชุม และนายนพดล กตญาณ
ยุทธ์ ผู้อานวยการกองกฏหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) วารสารเพลงดนตรี (music journal) เดือนธันวาคม ๒๐๑๗, สมุดบันทึก, ปฏิทิน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประธานกรรมการ
๒) สมุดไดอารี่, สมุดนัด, สมุดบันทึก, ดินสอไม้, คู่มือโรงหนังโรงเรียนฉบับใหม่ จากหอ
ภาพยนตร์
๓) ส.ค.ส.ทามือ จากนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๔) ชุดปฏิทิน และไดอารี่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ จาก ดร.ชาคร วิ
ภูษณวนิช
๕) ของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๖) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม ได้แก่
เอกสารประกอบ วาระที่ ๔.๑ เรื่ อ งที่ ๑ สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ของหอ
ภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เอกสารเพิ่มเติมวาระที่ ๔.๖ ปรับปรุงจานวนรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรม วันหนังบ้านครั้งที่ ๑๐ ซึง่ มีการจัดอบรมการใช้
เครื่องฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม การจัดคลีนิคบริการตรวจซ่อมฟิล์มหนังบ้าน และการจัดฉายหนัง
บ้านของศุภชัย ลียะวณิช ลิเลียน อัสสกุล ทวีศักดิ์ วิรยศิริ นวลละออง พวงทอง และนายแพทย์
นคร สมบู รณ์ วิทย์ มีการสนทนาเกี่ยวกับหนังบ้านที่จัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอ
ภาพยนตร์
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เรื่อง “มรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐” จัดฉายภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์

๓
ของชาติประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแนะนาและบรรยายประกอบโดย นายศักดินา ฉัตรกุล ณ
อยุธยา กับ นายศรัณย์ ทองปาน ในฐานะผู้แทนจากคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนภาพยนตร์
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์และ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ
อยุ ธ ยา เข้ าพบ ดร.เฉลิ ม ชั ย พั น ธ์ เลิ ศ ผู้ อ านวยการสถาบั น สั งคมศึ ก ษา ส านั ก วิ ช าการและ
มาตรฐานการศึกษาของส านัก งานการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงความ
เป็นไปได้ของการเสนอให้บรรจุวิชาภาพยนตร์ไว้ในหลักสูตรแกนกลางภาคบังคับของการศึกษา
พื้นฐาน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า สามารถดาเนินการได้ ๓ แนวทางคือ
๑. พัฒนาหนังสือวิชาภาพยนตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้
เป็ นวิชาเลือก ซึ่งสามารถเสนอได้เลย แต่ควรจะต้องจั ดทาคู่มือสาหรับครูผู้สอน และแบบการ
ประเมินผล หากทาเสร็จแล้ว ทาง สานักงาน ฯ ยินดีจะส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นาไปสอน
๒. การเสนอวิชาภาพยนตร์เข้าไปในหลักสูตรแกนกลางภาคบังคับนั้น มีความ
เป็ น ไปได้ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็ น การครบ ๑๐ ปี ที่ มี ก ารประกาศใช้ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับปรุงในโอกาสที่ใช้มา ๑๐ ปี ขอให้หอภาพยนตร์เตรียมข้อมูล
และทาเอกสารไว้ให้พร้อม เมื่อมีการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก็สามารถเสนอได้
๓. หอภาพยนตร์จะเสนอให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนสาหรับวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ใช้ในประเทศอังกฤษ แนวทางนี้สามารถทาได้เลย
โดยการริเริ่มของหอภาพยนตร์เอง และเสนอต่อโรงเรียนต่าง ๆ ให้นาไปใช้
ระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเผยแพร่ ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการนารถโรงหนังไปจัดกิจกรรมทดสอบ
ความเป็นไปได้ที่หอภาพยนตร์จะตั้งสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดต่อขอใช้พื้นที่ของหอศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงเป็นที่จอดรถโรงหนังเพื่อกิจกรรมเป็นเวลาต่อเนื่องประมาณ ๑
เดือน ระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสาร
แนบแล้ว)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้แก้ไขเอกสาร หน้าที่ ๑๔
วาระที่ ๔.๘ บรรทัดที่ ๒ และบรรทัดสุดท้าย คาว่า “ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้แก้ไข
เป็น “ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมตามที่ประชุมให้แก้ไขแล้ว

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่อง รายงานความคืบหน้า ของการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์
แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในขณะนี้ยังคงไม่พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง เว้น
แต่พื้นที่ชั้นล่างของอาคารซึ่งต่อเนื่องกับสถานที่ใช้ในการประชุมชั่วคราว
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ตามลาดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๗ ซึง่ มีความคืบหน้าให้
สังเกตเห็นได้มากขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า จากภาพที่ถ่ายมา จะ
เห็นว่าเสาและสายไฟฟ้าริมถนนข้างอาคารทาลายทัศนียภาพของอาคารที่สวยงามเป็นอันมาก ใน
อนาคตหอภาพยนตร์ควรนาสายไฟฟ้าเหล่านี้ลงดินทั้งหมด

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศั กดินา ฉัตรกุล ณ
อยุ ธ ยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ป ระชุมทราบและพิ จารณาให้ ความเห็ นและข้อเสนอแนะ
(เอกสารแจกในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๕ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอ
ภาพยนตร์สาหรับงวดบัญชีปี ๒๕๖๐ ได้เข้าปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะสามารถ
รับรองงบการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบได้ภายใน ๖๐ วันนับจากวันเข้าตรวจ

๕
เรื่องที่ ๒ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๐
มีข้อเสนอแนะรวม ๖ ข้อ
๑ ให้งานบริหารสินทรัพย์เร่งหาสาเหตุความแตกต่างของยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือและปรับปรุงรายการให้
ถูกต้องก่อนผู้สอบบัญชีเข้าตรวจต่อไป
ผลการติดตามความคืบหน้า
ขณะนี้พบว่ายังมีรายการคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อย สาเหตุมาจากยังปรับให้เข้ากับโปรแกรมบัญชีสาเร็จ รูปชุดใหม่
ไม่ได้
๒ ให้งานพัสดุเร่งดาเนินการทบทวนและตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ให้มีข้อมูลรายการที่ครบถ้วนและติด
รหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ
ผลการติดตามความคืบหน้า
งานพัสดุได้ดาเนินการเสร็จสิ้นก่อนวันนัดตรวจของผู้สอบบัญชีแล้ว
๓ ในปีต่อ ๆ ไป ให้งานพัสดุจัดทาทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและทันเวลาและ ติดเลขรหัส
ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีจะเข้าตรวจในวันทาการแรกของปีงบประมาณถัดไป
และส่งสาเนารายงานผลของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีได้ถูกต้องและทันเวลาเป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่
ผลการติดตามความคืบหน้า
ผู้อานวยการก็ได้สั่งการให้ดาเนินการให้เรียบร้อยแล้ว และงานตรวจสอบภายในจะติดตามต่อเนื่อง
๔ ให้ เร่งรัดดาเนิ น การรับ สมัครเจ้ าหน้าที่พัส ดุทดแทนอัตราที่ว่างหรือบริห ารจัดการด้านการเพิ่มเวลา
ทางานของเจ้าหน้าที่กรณีมีงานค้างสะสม
ผลการติดตามความคืบหน้า
มีการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุระหว่างวันที่ ๗-๒๙ ธันวาคมแล้ว แต่ทราบว่าในปัจจุบัน นี้ทุกหน่วยงานพบ
ปัญหาการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ คือไม่ค่อยมีผู้มาสมัครงาน สาเหตุอาจเป็น เพราะว่า พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับ
ใหม่มีบทลงโทษสูง ทั้งการปรับและการจาคุก ทาให้เกิดความกลัวที่จะเข้ามารับตาแหน่ง
๕ ในปีต่อ ๆ ไปงานบุคลากรควรเร่งรัดทบทวนการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานประจาปี
สาหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงานเมื่อออกจากงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบหอภาพยนตร์ว่า
ด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ส่งจานวนเงินในภาพรวมให้กับงานบัญชีภายใน
วันที่ ๓๐ ตุลาคมของทุกปีเพื่อให้งานบัญชีได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น
ผลการติดตามความคืบหน้า
ผู้อานวยการสั่งการให้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยงานตรวจสอบภายในจะแจ้งเตือน
เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณต่อไป
เรื่องที่ ๓ เรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผู้ตรวจสอบได้เสนอว่า ทุกฝ่ายงานควรพิจารณาประเมินผลการควบคุมภายในโดยให้ครอบคลุมขอบเขต
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อบรรจุเป็นงานหรือกิจกรรมที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของแต่ละฝ่ายซึ่งจะ
สามารถจัดการได้เอง (ปย. ๒ )และหากประเด็นความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อภาพรวมองค์กรจะได้นาไปบรรจุเป็น
กิจกรรมของระดับองค์กร(ปอ. ๓) ต่อไป
คณะอนุกรรมการฯ เสนอให้สอบถามทาง สตง. ให้ชัดเจนก่อนว่าหน่วยงานขนาดเล็กอย่างหอภาพยนตร์
จาเป็นต้องทาหรือไม่
เรื่องที่ ๔ ผลการติดตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖
ในรอบปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการฯและผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะทั้งสิ้ น
๓๓ ข้อ และหอภาพยนตร์ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จสิ้นแล้ว ๑๒ ข้อที่เหลือ ๒๑ ข้อยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการและติตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
เรื่องที่ ๕ พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
คณะอนุ กรรมการฯ ได้ช่ วยกัน พิจ ารณาคุณ สมบั ติของนางพรรณี ลิ้ มศิริวัฒ น์ ซึ่งผู้ ตรวจสอบภายในได้
ทาบทามเพื่อเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มาช่วยงานด้านการตรวจสอบตามพรบ. องค์การมหาชน คณะอนุกรรมการฯ
เห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ที่ ต รง และน่ า จะช่ ว ยให้ ค วามเห็ น ในงานด้ า นการตรวจสอบของ
คณะอนุกรรมการ ฯ ได้เป็นอย่างดี
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้มีการขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๑ กุภาพันธ์พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งก็ยังเห็นว่าไม่น่าจะเสร็จตามกาหนด ตามความคาดการณ์คิดว่าน่าจะช้าไปถึงกลางปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง
ผู้รับเหมาจะต้องถูกปรับตามสัญญา
โครงการที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการขยายเวลาส่งงานตามสัญญาออกไป
ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งหากยังส่งมอบงานไม่ได้ผู้รับเหมาก็จะถูกปรับ
โครงการที่ ๓ การตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ ได้มีการขยายเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไป
ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการขยายเวลาที่สัมพันธ์กับการขยายเวลาสัญญาของโครงการที่ ๑
โครงการที่ ๖ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด ของ กพร. ขณะนี้ สามารถดาเนินการไปตาม
เป้าหมาย
โครงการที่ ๗ งานจั ด หาฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ฯ ซึ่ งขณะนี้ ส ามารถด าเนิ น การทะลุ เป้ า ที่ ได้ ว างไว้แ ล้ ว หอ
ภาพยนตร์จึงได้ขยายเป้าออกไปเป็นร้อยละ ๗๐ ของฟิล์มที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๔๔ ซึ่งมีทั้งหมด ๑,๔๗๕
เรื่อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้ทาบัญชีรายชื่อภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ยังไม่มีออกมาเพื่อช่วยกันติดตาม
โครงการที่ ๑๐ การบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เรื่อง โดยเป็นการว่าจ้าง
ผู้อื่นทา ๑ เรื่องคือ “แผลเก่า” และอีก ๑ เรื่องจะดาเนินการบูรณะโดยหอภาพยนตร์เอง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาเลือกเรื่องที่จะบูรณะอยู่ โครงการนี้เป็นตัวชี้วัดของ กพร. ด้วย
โครงการที่ ๑๒ กิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับอนุรักษ์ด้วยระบบดิจิตอลในต่างประเทศ เป็นตัวชี้วัด
ของกพร. เช่นกัน ขณะนี้หอภาพยนตร์ทาได้คะแนนที่ ๒ (เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ๔ ครั้งแล้ว)
จากเป้าหมาย ๘ คะแนน
โครงการที่ ๑๔ การอบรมการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นตัวชี้วัดของ กพร. อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
โครงการที่ ๑๖ งานเผยแพร่องค์ความรู้ วางไว้เป็นกิจกรรม วิชาการ ๑๐ ครั้ง การอบรมประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ปีนี้อาจจะไปจัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่
โครงการที่ ๑๗ กิจกรรมสร้างหลักสูตร “ดูออกทาได้” ได้มีการไปปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ทางส านั กงานการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ แล้ ว มี แนวทางในการพั ฒ นาโครงการนี้ออกเป็ น ๓
แนวทางคือ
๑. พัฒนาหนังสือที่ได้ทาขึ้นให้เป็นวิชาเลือก โดยทาคู่มือครู เตรียมจัดอบรมครูและทาโครงการนา
ร่อง และรณรงค์ให้โรงเรียนนาไปใช้ โดยทางสพฐ. ยินดีร่วมมือด้วย
๒. ผลักดัน ให้ มีการแก้ไขหลั กสูตรการเรียนการสอนในกลุ่ มวิช าศิล ปะ ซึ่งปั จจุบันมี 3 วิชาคือ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้เพิ่มวิชาภาพยนตร์เข้าไป ซึ่งปกติจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจาอยู่แล้ว แต่

๗
หอภาพยนตร์จะต้องทาการศึกษาว่าชั้นเรียนต่าง ๆ จากประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลายจะต้องเรียนวิชาภาพยนตร์
อะไรบ้าง แล้วนาเสนอสู่คณะกรรมการหลักสูตร
๓. รณรงค์ให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกวิชา แนวทางนี้สามารถทาได้เลย
โดยการริเริ่มของหอภาพยนตร์เอง และเสนอต่อโรงเรียนต่าง ๆ ให้นาไปใช้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการรู้สึกเป็นห่วง
โครงการก่อสร้างอาคารของหอภาพยนตร์ ว่าจะเสร็จไม่ทันตามสัญญา จึง เสนอแนะว่า ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ขอให้เชิญทางบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างเข้ามา
ชี้แจงความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบให้ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ เชิญผู้แทนบริษัทผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบมาร่วมประชุมในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๔.๒

เรื่อง การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๗๙)
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ม ติ ให้
หน่วยงานต่าง ๆ จัดทาแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
โดยให้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นั้น
หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ และได้
นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว และหอ
ภาพยนตร์จะใช้เป็นกรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต
ในการการสรรหาผู้อานวยการต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ขอให้แก้ไขเอกสารหน้าที่ ๑๘
หัวข้อยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คาว่า “เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง” ให้แก้เป็น “เป็นศูนย์รวบรวมและศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง”

มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์ดาเนินการได้

๔.๓ เรื่อง แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจเพื่ อจั ดท าวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย
ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการ
ตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อานวยการ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนดให้ คณะกรรมการ

๘
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการ เสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อานวยการแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้ กพม.
ทราบก่อนเริ่มการสรรหา เมื่อ กพม. แจ้งรับทราบแล้ว จึงดาเนินการสรรหาได้ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การจัดทาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงิน
ค่าตอบแทนผู้อานวยการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หอภาพยนตร์จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต
ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการ โดยประกอบด้วย
๑. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ
๓. นายโดม สุขวงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๔. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ คณะคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจชุดนี้มีห น้าที่จัดทาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลผลิ ต ตลอดจนกรอบวงเงิ น ค่ าตอบแทนผู้ อ านวยการเพื่ อ เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ห ารหอ
ภาพยนตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง ขอใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจานวน ๖ อัตรา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ เแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยหอภาพยนตร์ ไ ด้ ข ออนุ มั ติ ด าเนิ น การสรรหาเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๕ ตาแหน่ง จาก ๑๑ ตาแหน่งที่ยังว่างอยู่ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ห อภาพยนตร์พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์โสตทัศน์
แห่งชาติ อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่ งเกี่ ยวเนื่อง และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ จะกาหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทาให้หอภาพยนตร์มีความจาเป็นที่
จะต้องสรรหาบุคลากรให้รองรับภารกิจที่จะต้องดาเนินการมากขึ้น จึงเห็นควรสรรหาเจ้าหน้าที่ให้
เต็มกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจานวน ๖ อัตรา มีดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. เจ้าหน้าที่เทคนิค
๓. ช่างเทคนิค
๔. นักจัดการสารสนเทศ
๕. นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๖. นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

๙
ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ได้นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาการขอใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจานวน ๖
อัตราแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๕ เรื่อง วงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยที่ข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดว่า
“การกาหนดวงเงินการปรับเพิ่มเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณใด ๆ
ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานขอหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้น ๆ
ในกรณีที่ปีงบประมาณใด หอภาพยนตร์ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินลดลง อัน
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ คณะกรรมการอาจมีมติให้งดปรับเพิ่มเงินเดือน
ประจาปีสาหรับผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ให้ ผู้ อานวยการด าเนิ นการปรับเพิ่ มเงิน เดื อนผู้ ปฏิ บั ติ งานได้ ไม่ เกิ นวงเงินการปรับเพิ่ ม
เงินเดือนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยให้พิจารณาปรับเพิ่มเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่ต้องประกาศเป็น
การทั่วไปแต่ให้แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หอภาพยนตร์ในภาพรวมตามหลักเกณฑ์ที่ กพม. กาหนด ได้ผลอยู่ในระดับคุณภาพ (กพม.กาหนดผล
การประเมินไว้เป็น ๓ ระดับคือ ๑ ควรปรับปรุง ๒ มาตรฐาน ๓ คุณภาพ)
โดยหอภาพยนตร์ได้นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๖๐ พิ จ ารณาการปรั บ เพิ่ ม เงิน เดื อ นผู้ ป ฏิ บั ติ งานแล้ ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. งบบุคลากรที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗,๙๘๗,๘๐๐ บาท
๒. ตัดโอนเงินจากงบประมาณค่าใช้ จ่ายบุ คลากรในอัตราร้อยละสิ บของวงเงิ นงบ
บุคลากรในแต่ละปีงบประมาณสมทบเข้ากองทุน เป็นเงิน ๒,๗๙๘,๗๘๐ บาท
๓. เงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายทั้งปี ๒๕๖๑ หากไม่มีการปรับเพิ่มเงินเดือน จานวน ๔๙
อัตรา (๑,๗๗๕,๙๓๓ บาท X ๑๒ เดือน) เป็นเงิน ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ บาท
๔. วงเงินสาหรับปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน
๔.๑ ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (๑,๗๗๕,๙๓๓ X ๐.๐๕ ) X ๑๒ เดือนเป็นเงิน ๑,๐๖๕,๕๖๐ บาท
๔.๒ ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (๑,๗๗๕,๙๓๓ X ๐.๐๖ ) X ๑๒ เดือนเป็นเงิน ๑,๒๗๘,๖๗๒ บาท
๔.๓ ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (๑,๗๗๕,๙๓๓ X ๐.๐๗ ) X ๑๒ เดือนเป็นเงิน ๑,๔๙๑,๗๘๔ บาท

๑๐
๕. โดยที่หอภาพยนตร์ยังคงมีอัตราว่างจานวน ๑๑ อัตรา และยังจาเป็นที่ต้องสรรหา
เป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในวงเงินประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น
๕.๑ หากปรับเพิ่ม ร้อยละ ๕ จะมีเงินคงเหลือ (๒๗,๙๘๗,๘๐๐ - ๒,๗๙๘,๗๘๐
- ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ - ๑,๐๖๕,๕๖๐) เป็นเงิน ๒,๘๑๒,๒๖๔ บาท
๕.๒ หากปรับเพิ่ม ร้อยละ ๖ จะมีเงินคงเหลือ (๒๗,๙๘๗,๘๐๐ - ๒,๗๙๘,๗๘๐
- ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ - ๑,๒๗๘,๖๗๒) เป็นเงิน ๒,๕๙๙,๑๕๒ บาท
๕.๓ หากปรับเพิ่ม ร้อยละ ๗ จะมีเงินคงเหลือ (๒๗,๙๘๗,๘๐๐ - ๒,๗๙๘,๗๘๐
- ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ - ๑,๔๙๑,๗๘๔) เป็นเงิน ๒,๓๘๖,๐๔๐ บาท
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ฯ พิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่ า จากผลการประเมิ น ของ
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิ น ผล ประกอบกั บ วงเงิน การปรับ เพิ่ มเงิน เดื อ น
ผู้ปฏิบัติงานตามที่เสนอในข้อ ๕ จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานเป็นร้อยละ ๖
จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีวงเงินคงเหลื อเพียง
พอที่จะรับเจ้าหน้าที่เพิ่มตามกรอบอัตราจานวน ๑๑ อัตรา และให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์พิจารณาต่อไป
หอภาพยนตร์จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติวงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานเป็นร้อยละ ๗ จากฐาน
เงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่
๔.๖ เรื่ อ ง ปรั บ ปรุ งจ านวนรายการกั น เงิ น เบิ ก จ่ า ยเหลื่ อ มปี งบประมาณประจ าปี
๒๕๖๐
ตามที่ ห อภาพยนตร์ได้ เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณารายการกั น เงิน เบิ ก จ่ ายเหลื่ อ ม
ปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วั น ที่ ๒๕ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ห อภาพยนตร์ กั น เงิ น ไว้ เบิ ก จ่ า ยเหลื่ อ ม
ปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐ มีจานวน ๕๙ รายการ เป็นเงิน ๒๒๑,๕๓๓,๖๔๓.๗๕ บาท (สอง
ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) นั้น
ซึ่งภายหลั งหอภาพยนตร์พ บว่าจ านวนรายการกัน เงิน เบิ ก จ่ ายเหลื่ อ มปี งบประมาณ
ประจาปี ๒๕๖๐ มีจานวน ๖๐ รายการ โดยวงเงินรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี คงเดิม จึงขอ
เสนอแก้ไขจานวนรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐ จาก ๕๙ รายการ
เป็น ๖๐ รายการ โดยเพิ่มรายการ วิทยานิพนธ์ ชุมชนความทรงจา: การเมืองเรื่องความทรงจา
สงครามโลกครั้งที่สองในวัฒนธรรมสกรีนของไทย
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๗ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพิ่มเติม
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม

๑๑
และประเมินผล ที่มีความรู้เรื่องการบัญชีและการเงิน และต่อมาในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิ น ผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน พุ ธ ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ได้
พิจารณาทาบทามนางพรรณี ลิ้มศิริวัฒน์ อดีตผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
นางพรรณี ลิ้มศิริวัฒ น์ ตอบตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลของหอภาพยนตร์
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบแต่งตั้งนางพรรณี ลิ้มศิริวัฒน์เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล

มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง นางพรรณี ลิ้ ม ศิ ริ วั ฒ น์ เ ป็ น อนุ ก รรมการใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และให้หอภาพยนตร์ดาเนินการจัดทาคาสั่งให้
ประธานลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

