รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล)
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายจิระ มะลิกุล
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์
ผู้ลาประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้เคยเสนอให้ประธานจัด
แสดงเพลงประกอบภาพยนตร์บ้าง เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดแสดงเพลงประกอบภาพยนตร์ขึ้นที่ศาลายา ปรากฎว่ามีผู้สนใจเป็น
จานวนมาก
เรื่องที่สอง ประธานเชิญชวนคณะกรรมการชมคอนเสิร์ต BBC Symphony Orchestra
in Bangkok ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย มหิดล
หากกรรมการท่านใดที่สนใจให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) ถุงผ้างานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗
๒) เสื้อยืดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๗
๓) แผ่นพับและสูจิบัตรงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๗
๔) แผ่นพับและสูจิบัตรงานทึ่งหนังโลก
๕) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๘ ประจาเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ มอบหนังสือ สตาร์พิคส์ ฉบับพิเศษ "musical
รวมพลังหนังและเพลง" ให้ห้องสมุด หอภาพยนตร์
๗) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๑๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดี
นานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๗ ซึ่งได้คัดสรรภาพยนตร์สารคดี ที่น่าสนใจมากมายมาจัดฉาย ณ โรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งภาพยนตร์เป็น ๔
โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม (Dis) Able ชุดสารคดีจากประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสติปัญญา โปรแกรม Life, Death and Cinema ; ชุดสารคดีว่าด้วยเรื่องราวของ
ผู้คนที่มีลมหายใจและอยู่กินกับภาพยนตร์ โปรแกรม Panorama ชุดสารคดีทัศนียภาพแห่งโลก
และชีวิตที่ถ่ายทอดผ่านสายตาผู้กากับ และโปรแกรมการประกวดภาพยนตร์สารคดีอาเซียน
นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลฯ หอภาพยนตร์ได้เชิญ Mary Stephen นักตัดต่อภาพยนตร์
สารคดีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มาจัดการบรรยาย เรื่อง The Art of Film Editing ในวันที่
๒๑ มีนาคม และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลาดับภาพยนตร์สารคดี ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม
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๑.๓ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ปรึกษา ได้แจ้งที่ประชุมว่า สถาบันปรีดี พนมยงค์ มี
การเชิดชูเกียรติศิลปิน รางวัลปีติศิลป์สันติภาพ ปี ๒๕๖๐ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสายภาพยนตร์ ได้แก่
นายโดม สุขวงศ์ โดยจะมอบรางวัลในวันวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า ในครั้งนี้ได้ส่งร่า งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าหลังวัน
ประชุมหนึ่งสัปดาห์ และได้มีกรรมการส่งข้อแก้ไขกลับมาที่ฝ่ายเลขาสองราย ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมไม่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๔ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งมีเรื่อง
เดีย วคือการดาเนิ น การตามข้อเสนอแนะของผู้ส อบบัญชีประจาปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้ให้ ข้อเสนอแนะไว้ ๒๙ ข้อ ซึ่ง
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ได้สั่งการไปเมื่อวันที่ ๒ มีนาคมที่ผ่านมาให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบดาเนินการ ที่ประชุมอนุ
ตรวจสอบ ฯ ได้เสนอแนะให้มีการจัดทาเป็นแผนที่มีกรอบเวลาและผู้รับผิดชอบในการดาเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามประเมินผลได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
เรื่องที่ ๒ เป็นการรางานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operation Auditing) การบริหารงบประมาณ
กลางปี ๒๕๕๙ งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เป็นการเบิกจ่าย ๑๓
รายการงบ ๔,๑๒๑,๔๐๐ บาท ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายครบทุกรายการตามเป้าหมายและมีเงินเหลือ ๖๓๙,๒๕๖.๕๕
บาท ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ถูกต้องตามระเบียบ ยกเว้น ๒ รายการที่เป็นการสั่งซื้อโปรแกรมจากต่างประเทศ
ที่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งมีระเบียบเฉพาะ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในเสนอให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องในอนาคต นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีก ๓ ข้อซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทาการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เรื่ อ งที่ ๓ เป็ น การพิจ ารณารายงานผลการตรวจสอบด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ งปีนี้ เป็น ปีแรกที่ ผู้
ตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบในประเด็นนี้ ซึ่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ๒๕๕๙ มาตรา ๕ ได้กาหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายในได้นาตัวอย่างขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นองค์การมหาชนเช่นกันได้ทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านนี้ไว้
มาเป็นตัวอย่างในการจัดทาของหอภาพยนตร์ ผู้บริหารและอนุฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ไปดาเนินการ
ยกร่างโดยให้กรอบเวลาในการจัดทา 3 เดือน
เรื่องที่ ๔ การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) ผู้ตรวจสอบ อนุกรรมการและผู้บริหาร
ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเลือกกิจกรรมที่จะดาเนินการตรวจสอบในปีนี้ โดยจะเลือก 2 กิจกรรม กิจกรรมหนึ่งเป็นของ
กลุ่มงานเผยแพร่ ซึ่งในปีนี้เลือกที่จะตรวจสอบงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการที่มีงบประมาณ ๓.๗ ล้าน และอีก
กิจกรรมจะเลือกจากส่วนงานจัดหา อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเป็นกิจกรรมใด
นอกจากนี้อนุกรรมการและผู้บริหารได้มีความเห็นว่าควรจะหยิบเอาโครงการ งานพัฒ นาบุคลากรที่จัด
กิจ กรรมทุก วัน พุ ธ เว้น พุ ธ มาตรวจสอบด้านการปฏิ บัติ งานในปีนี้ด้ ว ย เพื่ อจะได้ มีการประเมิน และปรั บปรุ งให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลาดับที่ ๑) ผู้รับเหมาได้มีการปรับเปลี่ยนทีมงานซึ่งได้ทาให้มีการ
ทางานคืบหน้าไปอย่างเห็นได้ชัด ทาให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบงานได้ตามกาหนดเวลาใหม่ คือ
๕ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้โครงสร้างได้เสร็จเรียบร้อยไปราว ๘๕ - ๙๐% แล้ว
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ กาลังจะทาฐานรากอยู่ เหลือวาง
ตอหม้ออีก ๑ หลุม ในเดือนเมษายนการก่อสร้างพื้นชั้นหนึ่งน่าจะเสร็จ
ค. โครงการที่ ๔, ๕, ๖ และ ๘ นัน้ จะมีการขออนุมัติจากกรรมการบริหารเพื่อปรับแผนเลื่อนไป
ดาเนินการในปีงบประมาณหน้า เนื่องจากจะดาเนินการได้ภายหลังอาคารเสร็จแล้ว

ง. โครงการที่ ๑๑ และ ๑๔ โครงการจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ และงานซ่อมสงวนรักษา จานวนฟิล์มที่
เป็นเป้าหมายตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน อนุกรรมการได้ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งตัวเลขจานวนให้
ชัดเจนเพื่อความชัดเจนในการติดตามแผนต่อไป
จ. โครงการที่ ๑๕ และ ๑๖ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะในสื่อมวลชนไทยและในเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ที่กาหนดค่าคะแนนที่ ๓ ไว้ที่ ๗.๒ เดือนก่อนทาได้
๕.๖ เดือนนี้ขยับไปที่ ๕.๗
ฉ. โครงการที่ ๒๑ และ ๒๒ กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออก ทาได้” และ “The Movers” อยู่
ระหว่างทาแผนงานและรายละเอียดของโครงการออกมา
ช. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น จะมีการขอปรับแผนเพื่อเลื่อนการจัดทา Clip
สาหรับผู้พิการทางการได้ยินออกไปดาเนินการปีต่อไป เนื่องจากปีนี้จะต้องเร่งทา Audio Guide ที่
เป็นตัวชี้วัดกพร. ให้เป็นไปตามแผน
ซ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ เป็นตัวชี้วัด กพร. ที่มีตัวชี้วัดเป็น
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐,๐๐๐ คน ยังจะต้องเร่งมือร่วมงานกับส่วนงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มยอด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ตามเป้าที่ได้วางไว้
นางจิ ร ะนั น ท์ ประเสริฐ กุล กรรมการ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ขอแนะนาให้ ศึกษาการทา
Audio Guide ของมิวเซียมสยาม เนื่องจากมีประสบการณ์
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ ความเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การทา Audio Guide เป็นเรื่องยากอยู่
เหมือนกัน เช่น เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เสียงบรรยายอาจจะคลาดเคลื่อน หากได้ปรึกษา
และนาเทคโนโลยีของมิวเซียมสยามมาช่วยได้ก็ดี จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ก รี เจริ ญ สุ ข ประธาน ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า หากเป็ น การท า
แอปพลิเคชั่น พร้อมเสียงบรรยายสาหรับทรัพย์สินทุกชิ้นของหอภาพยนตร์ จะดีกว่าหรือไม่
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า การทา Audio Guide คือ ระบบ
เสียงสาหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ปกติเจ้าหน้าที่นาชมจะนาชมเป็นภาษาไทยและ
ต้องเดินตามเป็นกลุ่ม Audio Guide นั้นต้องสัมพันธ์กับการนาชม ส่วนแอปพลิเคชั่นเดิมมีอยู่แล้ว
เป็ น ข้ อ ความแต่ ยั ง ไม่มี เ สี ย งบรรยาย กิ จกรรมที่ เ ป็น ตั ว ชี้ วั ด ของ ก.พ.ร. จะเป็ นเสี ย งน าชม
พิพิธภัณฑ์ ส่วนในแง่ของการทา Audio Guide และแอปพลิเคชั่น ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ คือใน
เมืองมายา ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นเป็นคิวอาร์โค้ดอยู่แล้ว แต่เป็นเฉพาะข้อความให้อ่าน คิดว่า
จะทาเพิ่มเติมเป็นเสียงได้

มติที่ประชุม
ว่าเหมาะสม

รับทราบ และให้นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการตามที่เห็น

๓.๒ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การดาเนินการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ พ.ศ. ....
ตามความในมาตรา ๑๙ วรรค ๓ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒กาหนดให้คณะกรรมการจัดทาระเบียบว่าด้วยการดาเนินการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นั้น
คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคั บของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการ
ประชุมครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาจัดทาร่างระเบียบหอ
ภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ย การด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารหอ
ภาพยนตร์ พ.ศ. .... และให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อ
พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบหอ
ภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ย การด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารหอ
ภาพยนตร์ พ.ศ. .... เพื่อจะได้ประกาศบังคับใช้ต่อไป
ดร.ชาคร วิภู ษณวนิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา ๑๙ วรรคสองแห่ ง พระราช
กฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุ ว่ า “ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือ โดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการ
พิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้ นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณา
ว่ากรรมการผู้ นั้ นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้ห รือไม่ ทั้งนี้ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด” ซึ่งหอภาพยนตร์ยังไม่มีระเบียบดังกล่าวจึงเร่งจัดทาระเบียบการ
ประชุมขึ้นมา
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เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ประชุมคณะกรรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น
๓๒๐,๑๗๑,๘๐๐ บาท และใช้เงินสะสมหอภาพยนตร์สมทบ ทั้งสิ้น ๔๙,๖๘๙,๐๐๐ บาท รวมเป็น
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหอภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๓๖๙,๘๖๐,๘๐๐ บาท ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
๑. งบดาเนินการทั่วไป
๔๙,๔๓๑,๓๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการตามภารกิจ
๓๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท
๓. งบลงทุน
๒๘๙,๕๔๙,๕๐๐ บาท
ซึ่งขณะนี้ การดาเนินงานเข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ หอภาพยนตร์ได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการเงินดังกล่าวแล้ว มีข้อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้
๑. จากการดาเนินการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตามสัญญาจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์พิจารณาว่าเห็นสมควรย้าย
รายการงบลงทุน ๔ รายการ ไปดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๑๘,๑๙๓,๐๐๐ บาท ๔ รายการมีดังนี้

๑) ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ห้ อ งเก็ บ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
งบประมาณ
๑๕,๙๘๘,๐๐๐ บาท
๒) ระบบควบคุมการเข้าออก งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท
๓) ระบบเสียงตามสาย งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท
๔) ระบบกล้องทีวีวงจรปิด งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากทั้ง ๔ รายการมีพื้นที่ติดตั้งภายในอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ด้วย จึงต้อง
ให้อาคารก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนจึงเข้าดาเนินการติดตั้งระบบทั้ง ๔ รายการได้ และจะได้ไม่เป็น
ภาระงบประมาณที่ จ ะต้ อ งเบิ ก จ่ า ย ซึ่ ง ท าให้ ว งเงิ น งบประมาณประจ าปี จ ะคงเหลื อ ทั้ ง สิ้ น
๓๕๑,๖๖๗,๘๐๐ บาท ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่าย
ตามข้อ ๒๑. หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี หรือลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้ปฏิบัติดังนี้ (๔) ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมี
การยกเลิกแผนงานโครงการ ให้ผู้อานวยการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
๒. หอภาพยนตร์พิจารณาว่าเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการงบลงทุน ๗
รายการ ไปเป็นรายจ่ายดาเนินการทั่วไป รวมงบประมาณ ๑,๕๔๖,๐๐๐ บาท ๗ รายการมีดังนี้
๑) ชั้นจัดเก็บสื่อโสตทัศน์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์งานแปลงสัญญาณ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓) โปรแกรมเขียน DCP (Digital Cinema Package) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐
บาท
๔) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและการถ่ายเทข้อมูลที่มี
ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูง) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕) Roller rubberized งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๖) Film Restoration Software งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๗) คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานทั่วไป งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท
ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ ๒๑. หรือตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี หรือ ลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ปฏิบัติดังนี้ (๒)
ในกรณีที่ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงประเภทรายจ่า ยจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้
ผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบ
วงเงินงบประมาณประจาปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๒๐
ให้ผู้อานวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่ออนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติ
งานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ (มีเอกสารแนบ)
๑. ย้ า ยรายการงบลงทุ น ๔ รายการ ไปด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๓,๐๐๐ บาท
๒. เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการงบลงทุน ๗ รายการ ไปเป็นรายจ่ายดาเนินการทั่วไป
รวมงบประมาณ ๑,๕๔๖,๐๐๐ บาท
๓. ปรับลดงบประมาณประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คงเหลือ ๓๕๑,๖๖๗,๘๐๐
บาท

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

