รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
๖. ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)
๗. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
๘. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
๙. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๑๐. นายประวิทย์ แต่งอักษร
๑๑. นายโดม สุขวงศ์
๑๒. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
นางสาวพจนี เอนกวนิช
นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้แจ้งในที่ประชุมว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ “Academy of Ancient Music” ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริ หาร
หอภาพยนตร์ เข้าร่ว มการแสดงคอนเสิ ร์ตระดับตานานจากประเทศอังกฤษ รอบการแสดงวัน
อังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.
การแสดงคอนเสิร์ตวง “Berlin Philharmonic Winds” สมาชิกในวงเกือบทั้งหมดเป็นนักดนตรี
จากวงออเคสตร้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก ทั้ ง นี้ ส ามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ บั ต รชมการแสดงกั บ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป(โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า มีเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๓๓ ประจาเดือนพฤษภาคมมิถุนายน ๒๕๕๙
๒) และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วาระที่ ๓.๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายภาพยนตร์ระดับ
ตานานของอาเซียน ๓ เรื่อง ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภาพยนตร์เรื่ อง After the
Curfew (๒๔๙๗) งูเก็งกอง (๒๕๑๓) ของ และ Manila, In the Claws of Light (๒๕๑๘) โดยใน
วันดังกล่าว หอภาพยนตร์ได้จัดการเสวนาพูดคุยก่อนการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง งูเก็งกอง กับผู้
แสดงคือ ดีเศวต ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
และได้นาเสนอภาพนิ่งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทัศน์ แห่ งชาติ ขณะนี้ ดาเนินการช้ากว่าแผนอยู่ ๒ งวดและเริ่มเบิกจ่ายจากงบประมาณปี
๒๕๕๙ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)
ที่ประชุม ขอแก้ไขดังนี้
ระเบี ย บวาระที่ ๒ หน้าที่ ๖ รองบรรทัดสุ ดท้าย ข้อความ ในกรณีที่เป็นกรรมการโย
ตาแหน่ง แก้เป็น ในกรณีที่เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน
ที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานได้ร่วมกันพิจารณา
และกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๔ เรื่อง
ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ทราบเรื่องรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
ผู้สอบบัญชี(บริษัทนิลสุวรรณ จากัด) ให้อนุฯ รับทราบ ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานของทางพัสดุฯ โดย
ในปีนี้ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นเน้นไปที่เรื่องการลงบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคที่หอภาพยนตร์จะต้องมีการ
ประเมินต่าก่อนทุกครั้ง
ผู้ตรวจสอบให้ข้อสังเกตว่าสานักงบประมาณกาลังตรวจสอบงบการเงินของหอภาพยนตร์ ซึ่งจะใช้เอกสารที่
ส่งให้บริษัทนิลสุวรรณ ซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียดของงบผูกพันไว้ด้วย จึงกาชับให้เตรียมข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าของการประสานงานกับสรรพกรเกี่ยวกับการที่หอภาพยนตร์
ต้องทาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่หอภาพยนตร์จะต้องทาเรื่องนี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระงาน
เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง และอาจต้องทาย้อนหลังด้วย
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้
ตรวจสอบภายในได้แจ้งว่าขณะนี้ทางงานบัญชีกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการบัญชีหลายรายการตามรับแจ้ง

จากบริษัทนิลสุวรรณผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในจึงได้เลื่อนการเข้าตรวจสอบไปเดือนพฤษภาคมและจะนา
ผลการสอบทานเสนออนุฯ ในเดือนนั้น
เรื่องที่ ๒ ผลการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ใน
ภาพรวมหอภาพยนตร์มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕ การเบิกจ่ายโดยทั่วไปเป็นไปตามแผน แต่ตัวเลขที่ต่า
เพราะงบลงทุนที่มีการเบิกจ่ ายต่า โดยในไตรมาสนี้ผู้ตรวจสอบฯได้มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ ๓ ข้อ ดัง
เอกสารที่แนบมา
เรื่องที่ ๓ ผลการติดตามระบบการควบคุณภายใน ประจาไตรมาสที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
เรื่องที่ ๔ ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจาไตรมาสที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
ทั้งสองเรื่องหลังนี้อนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นแล้ว โดยผู้อานวยการหอภาพยนตร์จะนาเสนอ
รายงานต่อกรรมการบริหารในการประชุมประจาเดือนเมษายน
การติดตามแผนยุทธศาสตร์
๑. สาหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในเดือนนี้ยังดาเนินไปตามที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุป
แล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จานวน ๔๐ โครงการ ดาเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
ในแผนจานวน ๓๐ โครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๗ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกาหนด
ดาเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์(โครงการลาดับที่ ๑) มีความคืบหน้าไปมาก แม้จะมีการปิดช่วงสงกรานต์ วันที่
๒๐ เมษายนที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมติดตามงานและจะมีการส่งงานงวดที่ ๘ ในเดือนพฤษภาคม
ข. อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์(โครงการลาดับที่ ๒) วันที่ ๒๖ เมษายนนี้จะเปิด Eauction ขณะนี้เหลือผู้ประกวดราคาเพียง ๒ ราย
ค. อาคารคลังแรกรับ(โครงการลาดับที่ ๓) ได้ดาเนินการก่อสร้างต่อ และภายหลังที่มีการคานวณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว พบว่าผู้รับเหมารายเดิมยังจะต้องชาระเงินคืนให้หอภาพยนตร์อีก ๔ ล้าน ซึ่ง
หอภาพยนตร์จะทาหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมารายเดิมให้มาชาระภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้นจะต้อง
ฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
ง. โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทา workflow นั้นทางผู้บริหารได้ทาปฏิทิน ตารางการทางานเพื่อให้
เดินไปสู่เป้าหมายได้ตามกรอบเวลา
จ. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชาระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชี้วัด กพร. ในอัตราส่วน
ที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ ที่ประชุมได้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ ปัญหาพาหนะเคลื่อนย้ายของจากคลัง
ได้รับการแก้ไขแล้ว เชื่อว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
ฉ. โครงการที่ ๑๖ งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์และโครงการที่ ๑๗ งานซ่อม
สงวนรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็น ๒ โครงการที่จะมีการพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดในช่วง
การทบทวนปรับปรุงแผนฯ ประจาปีนี้
ช. โครงการที่ ๒๐ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิตอลในต่างประเทศ ขณะนี้
ภาพยนตร์ สันติวีณา กาลังจะได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ ที่เมืองคานส์ ในฐานะภาพยนตร์
คลาสสิค
ซ. กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออกทาได้” (โครงการลาดับที่ ๒๖) อยู่ระหว่างการยกร่างหลักสูตร
ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม

ฌ. โครงการที่ ๒๗ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ร้อย
ละ ๓ นั้น ประเมินว่า หอภาพยนตร์ จะพยายามเก็บคะแนนที่ ๑ คือ มียอดดาวน์โหลด ๕,๐๐๐
ครั้งให้ได้
ญ. โครงการที่ ๓๒ และ ๓๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ร้อยละ ๑๒ และ ๑๐ นั้น หอภาพยนตร์ กาลัง
ดาเนินการอยู่และเชื่อว่าจะเก็บคะแนนที่น่าพอใจได้
ฎ. โครงการที่ ๓๗ งานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเข้า
ร่วมเสมอชื่อภาพยนตร์แล้วกว่า ๕๐๐ คน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า ทาไมองค์การมหาชนต้อง
จัดทาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์เคยมีรายได้เกิน หนึ่ง
ล้านบาทอยู่ครั้งหนึ่ง คือเมื่อจัดคอนเสิร์ตที่ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อหารายได้ มีรายได้เกิน ๑ ล้าน ซึ่ง
ตามระเบียบของสรรพากร กาหนดว่าหน่วยงานที่หารายได้เกินกว่า ๑ ล้านบาทต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้ว่าปีต่อ ๆ มามีรายได้ไม่ถึงล้านบาทก็ตาม
ที่ประชุม ได้มอบให้นายสัณห์ชัย โชติ รสเศรณี รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ไปศึกษา
เรื่องการจัดทาภาษีให้ชัดเจนแล้วมารายงานให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า มี ๓ คาถามเกี่ยวกับหอ
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นคาถามที่หอภาพยนตร์จะต้องตอบสังคมในภายภาคหน้าต่อไป
คาถามที่ ๑ หน้าตาของหอภาพยนตร์เมื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ สมบูรณ์แล้วจะเป็น
อย่างไร
คาถามที่ ๒ เมื่อเปรียบเทียบหอภาพยนตร์ของประเทศไทยกับหอภาพยนตร์ในประเทศ
อาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างไร
คาถามที่ ๓ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน ไทยอยู่ระดับใด
นางสาวชลิ ด า เอื้ อ บ ารุ ง จิ ต รองผู้ อ านวยการ ได้ ข ออนุ ญ าตชี้ แ จงที่ ป ระชุ ม ว่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบหอภาพยนตร์กับอาเซียน ในด้านการบริหารหอภาพยนตร์จะประเมินจากที่เรื่องของ
การจัดเก็บอย่างยั่งยืน ซึง่ เราต้องสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ตลอดไป
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีรายการ
ข่าวช่อง วอยซ์ทีวี พูดถึงหนังเรื่อง สันติ -วีณา ว่าหอภาพยนตร์ ได้บูรณะภาพยนตร์เก่าเรื่อง สันติวีณา และนาไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่า หอภาพยนตร์ เป็นองค์การ
มหาชนที่ประสบความสาเร็จ เป็นการชื่นชมหอภาพยนตร์ และให้ความเห็นต่อประเด็นคาถามจาก
ประธานว่า เรื่องนี้คงไม่สามารถตอบโดยทันที ได้ แต่เป็นเรื่องที่หอภาพยนตร์ ควรจะทาการศึกษา
วิจั ย โดยให้ ตั้ง หั ว ข้ อเหล่ านี้ มาเป็น หั ว ข้ อในการทาวิจัย และยินดี จะร่ ว มเป็น กรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการวิจัยของหอภาพยนตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์จะต้อง
พิจารณาว่าอีกกี่ปีจึงจะสามารถเป็นเจ้าภาพกิจกรรมใหญ่ ๆ ที่ทาให้ประเทศต่างๆ ต้องมาเข้าร่วม
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานทีม่ ีหน้าตาระดับประเทศ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ไห้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หอ
ภาพยนตร์ควรจะมีแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาวของหอภาพยนตร์ไว้ด้วย

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์มีแผนยุทธศาสตร์อยู่
แล้วและมีเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดจนมีการกาหนดตัวชี้วัด ซึ่งอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้รายงานให้คระกรรมการบริหาร
รับทราบและพิจารณาทุกเดือน ทาให้สามารถบอกได้ว่าหอภาพยนตร์ดาเนินการไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อหอภาพยนตร์สร้างอาคารเสร็จใน
ปี ๒๕๖๐ อาจจะมีการทบทวนยุทธศาสตร์ เมื่อมีอาคารเสร็จแล้วเราจะทราบว่าหอภาพยนตร์ก้าว
ขึ้นไปอยู่ตรงจุดไหนจะบริการสาธารณะอย่างไร
นายสั ณ ห์ ชั ย โชติ ร สเศรณี รองผู้ อ านวยการ ได้ ชี้ ข ออนุ ญ าตชี้ แ จงที่ ป ระชุ ม ว่ า หอ
ภาพยนตร์มีแผนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่ า งประเทศมาเป็ น วิ ท ยากร และเชิ ญ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมาจากหอภาพยนตร์ ใ นประเทศอาเซี ย น
กาหนดการจัดประมาณเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากที่ประชุมไป
ดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒
(ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ ท ารายงานสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ของหอ
ภาพยนตร์ พร้ อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติด ตาม และประเมิน ผลการดาเนิ น การตามแผนยุท ธศาสตร์ข องหอภาพยนตร์ พิ จารณาแล้ ว
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๒ เสนอมาพร้อมนี้ด้วย
ฝ่ายเลขานุ การจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มิติที่ ๔
ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส ซึ่ ง มี เ รื่ อ งของการพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการ ควบคุ ม ภายในต่ อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ 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
๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้รายงานในที่ประชุมว่า เรื่องสืบเนื่องที่ปรับปรุงพระ
ราชกฤษฎีกา ตามที่ประชุมครั้งก่อนหน้านี้ มีมติให้แก้ไขชื่อ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็น
หอภาพยนตร์ แ ห่ ง ชาติ ( องค์ ก ารมหาชน) นั้ น ว่ า ได้ มี ก ารประสานเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกากับสานักงาน ก.พ.ร. และได้รับคาปรึกษาว่า ให้เพิ่มข้อความอีกมาตราหนึ่ง
ว่า เมื่อ พระราชกฤษฎีก านี้ มีผ ลใช้บั งคั บ ในพระราชกฤษฎีก าจั ดตั้ งหอภาพยนตร์ (องค์ การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบั บที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม ให้ แก้ ไ ขคาว่ า “หอภาพยนตร์ ” เป็ น “หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ ” คาว่า “หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)” เป็น “หอภาพยนตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)” คาว่า “หภ.” เป็น “หภช.” คาว่า “Film Archive (Public Organization)”
เป็น “National Film Archive (Public Organization)” และคาว่า “FA” เป็น “NFA”
บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด หรือคาสั่งใด
ที่อ้างถึง “หอภาพยนตร์” หรือ “หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)” ให้ถือว่าอ้างถึง “หอภาพยนตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ซึ่งดังนี้ ทาให้ไม่ต้องไปแก้ชื่อหอภาพยนตร์ในที่ต่าง ๆ ในพระราช
กฤษฎีกาทั้งฉบับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒
(ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มิติที่ ๔ ข้อ
๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตร
มาส ซึ่ ง มี เ รื่ อ งของการพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส
บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุ ณ ที่ ป รึ ก ษา ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ที่
ดาเนินการตามไตรมาสที่ ๒ ควรแสดงเป้าหมายภาพรวมทั้งปีด้วยว่าทาอะไรบ้าง

มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบ และให้ ห อภาพยนตร์ รั บ ข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ จากที่ ป ระชุ ม ไป

ดาเนินการ
๓.๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการหอภาพยนตร์
ตามสัญญาจ้างผู้อานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กาหนดเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อานวยการว่า “ในระหว่างอายุสัญญานี้ คณะกรรมการบริหารของผู้ว่าจ้ างจะ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล กาหนด” ซึ่งในกระบวนการสรรหาผู้อานวยการได้กาหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายประกอบการพิจารณาผลงานของผู้อานวยการ
ขณะนี้ผู้อานวยการได้ปฏิบัติงานผ่านมาแล้ว ๑ ปี จะต้องมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการ ซึ่งที่ผ่านมาที่เคยปฏิบัติคณะกรรมการมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและมอบหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ได้พิจารณาแนวทางและการกาหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายประกอบการพิจารณาผลงานของผู้อานวยการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้
๑. การประเมินแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) น้าหนัก ร้อยละ ๗๐
และคุณสมบัติการปฏิบัติงาน (Competency) น้าหนัก ร้อยละ ๓๐
๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ฯ จัดทาเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามตัวชี้วัด (KPI) และคุณสมบัติการปฏิบัติงาน(Competency) และเป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จัดทาเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทน
และเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่อง ปัญหาการข้ามถนนหน้าทางเข้าหอภาพยนตร์
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีการเปิดใช้ถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ ที่ตัดใหม่หน้าหอภาพยนตร์แล้ว ซึ่งเป็นถนนกว้าง ตรงกลางเป็นคูระบายน้า
ขนาดกว้าง ทาให้ผู้ที่จะมาหอภาพยนตร์โดยรถประจาทางจะประสบปัญหาในการข้ามถนน เพราะ
ถนนหน้ า ทางเข้ า หอภาพยนตร์ ไม่ มี ส ะพานข้ า มคู จะต้ อ งลงป้ า ยรถเมล์ ถั ด ไปที่ ห น้ า หมา
วิทยาลัยเท็คโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีสะพานข้าม หรือไปลงที่อู่รถประจาทาง แล้วเดินย้อนกลับมาหอ
ภาพยนตร์ เป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ แจ้งว่ามาประชุมด้วยรถประจาทาง ก็ประสบ
ปัญหาดังกล่าวโดยขอให้รถเมล์จอดหน้าหอภาพยนตร์ และเดินลงคูน้าข้าฝั่งมา ซึ่งหากเป็นหน้าฝน
จะข้ามไม่ได้ จึงขอเสนอให้หอภาพยนตร์ทาสะพานข้ามคูอย่างง่าย ๆ เป็นการชั่วคราวไปก่อน ถ้า
เป็นไปได้ต่อไปอาจจะเสนอให้สร้างสะพานลอยหรือทางม้าลายสาหรับคนที่โดยรถประจาทางมาที่
หอภาพยนตร์ได้ง่ายขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้เสนอว่า อาจทาได้ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ ทาสะพานลอยข้ามถนนขนาดใหญ่ แบบที่ ๒ ทาทางม้าลายและทาสะพานเชื่อมถนน
เกาะกลาง

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ

ตามความเหมาะสม
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

