รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล)
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๑. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายก้อง ฤทธิ์ดี
๒. นายจิระ มะลิกุล
เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.

กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

มติที่ประชุม
๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพือ่ ทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๙ ประจาเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐
๒) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ กิจกรรมลานดารา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ ทาริกา
ธิดาทิตย์ สองนักแสดงภาพยนตร์ได้มาร่วมกิจกรรมประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตนุสรณ์ เป็นราย
ที่ ๑๗๑ และ ๑๗๒ ตามลาดับ และได้พูดคุยถึงประวัติการทางานในวงการภาพยนตร์และ
ประสบการณ์การทางานเพื่อบันทึกเป็นวีดิทัศน์สาหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ กิจกรรมฉายภาพยนตร์ ทึ่ง ! หนังโลก World Class Cinema
เรื่อง Gentlemen Prefer Blonds ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้จัดทาร่างรายงานดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ซึ่งมีกรรมการ ๑ ท่านคือ อาจารย์ชาคร วิภูษณวนิช ได้ขอ
แก้ไข ซึ่งฝ่ายเลขาได้แก้ไขให้แล้ว
ฝ่ายเลขาจึงนารายงานดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์การพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมี
สองรายการสาคัญ ได้แก่การจัดซื้ออุปกรณ์การพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี วงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้อนุมัติการจัดหารายการนี้แล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และอีกรายการหนึ่งคือการจั ดซื้อเครื่องจักรพิมพ์สาเนาฟิล์มภาพยนตร์ใน
ระบบอุตสาหกรรม วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น
บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสองรายการแล้ว โดยวิธีพิเศษเนื่องจาก
เป็นการจัดซื้อโดยตรงจากผู้ประกอบการซึ่งมีอยู่เพียงรายเดียวในประเทศ และเป็นการจัดซื้อเพื่อ
จัดตั้งแล็บปฏิบัติงานพิมพ์ – ล้างฟิล์มภาพยนตร์สีและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพิมพ์ – ล้าง
ฟิล์มภาพยนตร์ไว้ที่หอภาพยนตร์ มิให้สูญหายไป และจัดซื้อเครื่องจักรพิมพ์สาเนาฟิล์มภาพยนตร์
ในระบบอุตสาหกรรมซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศ เพื่อ
จัดแสดงไว้ในอาคารอนุรักษ์และบริการสื่อโสตทัศน์ของหอภาพยนตร์
ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดซื้อมีมติให้ จัดซื้ออุปกรณ์การพิมพ์-ล้างฟิล์ม
ภาพยนตร์สี ในวงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหอภาพยนตร์ได้ทาสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๐ ส่ ว นการจัดซื้อ เครื่องจักรพิมพ์ส าเนาฟิล์ มภาพยนตร์ในระบบ
อุตสาหกรรม คณะกรรมการจัดซื้อมีมติว่าไม่สมควรจัดซื้อ เนื่องจากผู้ขายไม่รับรองว่าเมื่อติดตั้ง
แล้วจะสามารถแสดงสาธิตการทางานของเครื่องให้ผู้สนใจชมได้ ซึ่งผิดจากข้อกาหนดในการจัดซื้อ
ตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
หมวด ๒ การจั ด หาพั ส ดุ ข้ อ ๙ (๔) วิ ธี พิ เ ศษ ได้ แ ก่ ก ารจั ด หาครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิ น เกิ น กว่ า
๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีความจาเป็นเร่งด่วนหากล่าช้าจะเสียหายแก่หอภาพยนตร์ หรือมีความ
จาเป็นจะต้องจัดหาจากผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการจัดหาโดยวิธี
พิเศษที่วงเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการ ฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๔ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒
เรื่องคือรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน : การบริหารงบประมาณ งบกลางปี ๒๕๕๙ ตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุน ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว ประเทศ ซึ่งมีข้อเสนอแนะไว้ ๓ ข้อ ซึ่งขณะนี้ทั้ง ๓ ข้อกาลังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการทาแนวปฏิบัติอยู่
จะเสร็จในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นจะส่งให้ สรอ. เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนที่จะนามาประกาศใช้ ซึ่งล่าสุด
กระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งให้หอภาพยนตร์ทราบว่าจะต้องเอามาตรฐาน W3C มาปรับใช้
เรื่องที่ ๒ เป็นการกลั่นกรองรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ซึ่งจะ
นาเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารในเดือนพฤษภาคม ผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะไว้ ๓ ข้อ ข้อที่ ๑
กรณีที่มีการยกเลิกโครงการจัดหาพัสดุ โครงการอนุรักษ์และจัดแสดงเครื่องจักรพิมพ์สาเนาฟิล์มภายนตร์ในระบบ
อุตสาหกรรม วงเงิน ๓ ล้ านบาท เห็นว่าควรนาเรื่องนี้เข้ารายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบและพิจารณา
ตัดสินใจ ซึ่งจะได้นาเข้าปรึกษาหารือกรรมการบริหารในการประชุมเดือนเมษายนนี้
เรื่องที่ ๓ เป็นการกลั่นกรองรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจาไตรมาสที่ ๒ และ
เรื่องที่ ๔ การกลั่นกรองรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจาไตรมาสที่ ๓ ทั้งสองเรื่อง
ดาเนินการไปตามแผนและจะนาเข้ารายงานต่อกรรมการบริหารในการประชุมเดือน เมษายน
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ (โครงการลาดับที่ ๑) ขณะนี้เหลือเวลาอีก ๕ เดือน ยังเชื่อว่าน่าจะส่งมอบ
งานได้ตามกาหนดคือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้งานสถาปนิกได้เข้าไปทางานด้านการ
ตกแต่งบางส่วนแล้ว
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ คาดว่าจะวางถังบาบัดและทาพื้น
ชั้นที่ ๑ เสร็จในเดือนเมษายนนี้
ค. โครงการที่ ๔,๕,๖,และ ๘ นั้นกรรมการบริหารได้มีมติให้เลื่อนไปทาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว
ง. โครงการที่ ๗ การตกแต่ง กาลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุติเรื่องกรอบเวลาที่จะขอขยาย
ออกไป
จ. โครงการที่ ๑๑ โครงการจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ ที่ตั้งเป้าว่าจะหาภาพยนตร์ที่ออกฉายระหว่างปี
๒๕๒๕-๒๕๔๔ ให้ได้มากกว่า ๕๐ % นั้นขณะนี้ได้เกินเป้าหมายแล้ว
ฉ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ เดิมหอภาพยนตร์ได้เลือกทีจ่ ะบูรณะภาพยนตร์เรื่องแม่
นาคพระโขนง แต่หลังจากได้จัดส่งไฟล์ภาพยนตร์ไปให้บริษัทที่จะว่าจ้างทดลองทาแล้ว มี
ความเห็นว่าจะได้ผลไม่สมบูรณ์ และน่าจะไม่คุ้มค่าที่จะทา หอภาพยนตร์จึงตัดสินใจเปลี่ยนไป
เลือกภาพยนตร์เรื่อง แผลเก่า ฉบับปี ๒๕๒๐ ของ เชิด ทรงศรี ซึง่ เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม
เป็นมหาชนนิยมเช่นเดียวกับ แม่นาคพระโขนง โดยได้รับอนุญาตจากทายาทของ เชิด ทรงศรี
เรียบร้อยแล้ว เมื่อดาเนินการอนุรักษ์สาเร็จแล้ว ตั้งเป้าหมายว่าจะเสนอไปเปิดตัวในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติ ที่เมืองคานส์ เดือนพฤษภาคมปี ๒๕๖๑
ช. โครงการที่ ๒๑ และ ๒๒ กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออก ทาได้” และ “The Movers” อยู่
ระหว่างทาแผนงานและรายละเอียดของโครงการ

ซ. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอปลิเกชั่น นาชมด้วยเสียง (Audio Guide) ซึง่ เป็นตัวชี้วัดของ
กพร. ขณะนี้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัยบางเรื่อง และได้แก้ไขคาผิด คาตกหล่นต่าง ๆ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
(ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ ท ารายงานสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ของหอ
ภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้
จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ มาพร้อมนี้ด้วย
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 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
ภาพยนตร์ฯได้จัดทารายงานการดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่
๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส
ที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 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. ๒๕๖๐ (ระหว่าง
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๕ เรื่ อ ง รายงานการดาเนิ น งานตามแผนบริ หารจั ดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐) นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ กรรมการ ได้สอบถามว่า ระบบทะเบียนครุภัณฑ์คืออะไร
นายสั ณห์ ชัย โชติรสเศรณี รองผู้ อานวยการหอภาพยนตร์ ได้ ขออนุญาตชี้แจงว่า ใน
ปัจจุบันหอภาพยนตร์ใช้ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง แต่พบว่าไม่สามารถรองรับการ
จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ของหอภาพยนตร์ได้ทั้งหมด หอภาพยนตร์จึงจาเป็นต้องจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อื่นมาใช้แทน ดังนั้นหอภาพยนตร์จึงต้องมีการศึกษาพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์
ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๖ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น
หอภาพยนตร์ ได้จั ดท ารายงานการดาเนิน งานตามแผนการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ เรื่อง พื้นที่เช่าของหอภาพยนตร์ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นางจิ ร ะนั น ท์ ประเสริ ฐ กุ ล กรรมการ ได้ เ สนอว่ า พื้ น ที่ เ ช่ า ของหอภาพยนตร์ ที่ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการจัดตกแต่งที่ไม่ชวนให้คนเข้าไปใช้บริการ เพราะดูลึกลับ
ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้หอภาพยนตร์
ได้ขอเลิกเช่าพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เนื่องจากพื้นที่คับแคบ ไม่
เหมาะสาหรับการฉายภาพยนตร์ ประกอบกับเมื่อหอภาพยนตร์มีอาคารใหม่ที่มีขนาดใหญ่ มีโรง
ภาพยนตร์ ๓ โรง และห้องจัดแสดงนิทรรศการ ๓ ห้อง จึงเห็นว่าควรมุ่งมาจัดทาให้หอภาพยนตร์
ที่ศาลายาดึงดูดให้ผู้สนใจต้องมาใช้บริการให้ได้
รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยที่หอภาพยนตร์จะระดมความคิด
มาลงที่ศาลายา ทาให้ผู้คนจาเป็นต้องมาที่นี่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๒ เรื่ อ ง งานประชุ มใหญ่ส ามัญ ประจาปี ของสมาคมอนุ รั กษ์ สื่ อโสตทั ศ น์ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก (SEAPAVAA)
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตให้นายสัณห์ชัย โชติ
รสเศรณี รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ได้รายงานสรุปจากการไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ของสมาคมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ผู้ เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งว่า
การไปร่ว มประชุมครั้ งนี้ ประสบความส าเร็จด้วยดี หอภาพยนตร์ได้ส่งผู้ เข้าร่ว มประชุม ๓ คน
นอกจากนายสัณห์ชัยแล้ว มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานอีก ๒ คน คือ นายชวนาท อินทวงศ์ กลุ่ม
งานสารสนเทศ และนายสุทธิภูมิ ชุมทอง กลุ่มงานสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งทั้งสองคนได้เข้า
ร่วมประชุมการบรรยายทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการพัฒนาบุคลากรของหอ
ภาพยนตร์ด้วย ส่วนนายสัณห์ชัย ได้เข้าประชุมการรายงานกิจการของสมาคม และในปีนี้เป็น
วาระของการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ด้วย นายสัณห์ชัยได้รับการ
เสนอและได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมให้เป็นกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม
นายสัณห์ชัย แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เสนอให้หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ของประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้ปรึกษากับ
ผู้อานวยการ และได้รับอนุมตั ิจากผู้อานวยการให้ตอบรับเป็นเจ้าภาพได้
นายสั ณห์ชัย แจ้งว่าหอภาพยนตร์เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้มาแล้ว สองครั้ง ครั้ง
ล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๗ ได้จัดงานประชุมที่โรงแรมเอเชีย ครั้งนี้ในปี ๒๕๖๑ อาคารของหอภาพยนตร์

คงเสร็จแล้ว แต่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะจัด งานที่หอภาพยนตร์ คงจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสม
และกาหนดว่าจะจัดระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจจะ
ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมได้ด้วย
รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อแนะนาว่า หากจะหาสถานที่เหมาะสม เสนอให้
ลองดูที่โรงแรมรอยัล ปรินเซส หลานหลวง เป็นทางเลือกแห่งหนึ่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

