รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั่วคราวในอาคารที่กาลังก่อสร้าง หอภาพยนตร์ฯ
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)
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายนพดล กตญาณยุทธ์)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
ไม่มี

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายนพดล กตญาณยุท ธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กระทรวง
วัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) แผ่นแม่เหล็กที่ระลึกเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕
๒) เสื้อยืดคอกลมเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕
๓) สูจิบัตรงานเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕
๔) วารสารเพลงดนตรี ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากประธานกรรมการ
๕) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติมนอกเล่ม ได้แก่
เอกสารประกอบ วาระที่ ๔.๑ เรื่ อ งที่ ๑ สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ของหอ
ภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระลับ ๔.๓ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) แก้ไขเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔
ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรอง
เงิน เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น และสั ญ ญาจ้ างของผู้ ที่ ได้ รับ คั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการ
ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
ระหว่ า งวั น ที่ ๑- ๒๐ พฤษภาคม หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ ศู น ย์
มานุ ษ ยวิท ยาสิ ริ น ธร (องค์การมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน
“โลกที่...พิเศษ...สร้าง” โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และนิทรรศการโลกและ
ผลงานของ พิเศษ สังข์สุวรรณ นักแสดง ผู้เขียนบทภาพยนตร์และผู้เขียนเพลงประกอบภาพยนตร์
เพื่อเป็นการราลึกถึงวาระการจากไปครบ ๑๐ ปี โดยในวันที่ ๖ พฤษภาคม หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม
ยุคล ทรงแสดงปาฐกถาในหั วข้อ “พิเศษที่ข้าพเจ้ารู้จัก ” และจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มือปืน ๒
สาละวิน และภาพยนตร์ ส ารคดี พิเศษ สั งข์สุ ว รรณ การแสดงดนตรีเพลงประกอบภาพยนตร์
ผลงานของพิ เศษ สั ง ข์ สุ ว รรณ โดย สายกลาง จิ น ดาสุ และนั ก ดนตรี ค ณะดุ ริ ย างคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม ทึ่ง ! หนังโลก จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง กองพัน
อามหิ ต (Apocalypse Now) ภาพยนตร์ที่ ดัดแปลงจากวรรณกรรมอมตะเรื่อง The Heart of
Darkness ของนักเขียน โจเซฟ คอนราด ณ โรงภาพยนตร์สกาลา
วัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่ว มกับ ศูนย์ฝึ กสมอง
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษั ท ชีว ามิ ตร วิส าหกิ จเพื่ อสั งคม จากั ด จั ด
กิ จ กรรมภาพยนตร์ กั บ ผู้ สู ง อายุ ครั้ ง ที่ ๑๘ กั บ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง The Perks of being a
Wallflower ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหลังจาก
ชมภาพยนตร์แล้ว มีการสนทนาเพื่อเก็บประเด็นกับ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ ไชย และคุณอนิสา
ธนะรัชต์ ดาเนินรายการโดยนายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕ เพื่อสร้างพื้นที่แห่ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาพยนตร์เงียบ โดยปีนี้ ได้คัดเลือกภาพยนตร์เงียบ
จากหลากหลายประเทศ จ านวน ๑๑ เรื่อ ง จัด ฉายพร้อมการแสดงเปี ย โนสดทุ กรอบ ณ โรง
ภาพยนตร์สกาลา และโรงภาพยนตร์ลิโด
กิจกรรมที่จะจัดในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมวันกาเนิดภาพยนตร์ในสยาม ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการเรื่อง “แตรวง
โรงหนัง” และรายการจาลองการฉายภาพยนตร์ในยุคหนังเงียบของสยาม
กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Ben-Hur ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา
กิจกรรม หนั งสั้น มาราธอน จัดโปรแกรมพิเศษเพื่อฉายภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๒ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๔/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่ อ ง รายงานความคื บ หน้ า การก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละบริ ก ารโสตทั ศ น์
แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่ อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทัศน์แห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นลาดับมานั้น
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูน ย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
นายโดม สุ ขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร
บุรฉัตรไชยากร ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เตรียมการที่จะเข้าปฏิบัติงานต่อไป
การก่อสร้ างอาคารสรรพสาตรศุภ กิจ มี ความคื บหน้าของร้านขายของที่ ระลึ กได้ท าตู้
สาหรับ ขายของสิน ค้าที่ร ะลึ กแล้ ว โรงภาพยนตร์ยังอยู่ระหว่างการหยุดก่อสร้างเพื่อปรับ แบบ
สาหรับแก้ไขระบบอาคูสติค

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ
อยุ ธ ยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ป ระชุมทราบและพิ จารณาให้ ความเห็ นและข้อเสนอแนะ
(เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๓ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑
ในการประชุม ครั้ งก่ อ นได้ มี ก ารให้ ข้ อ เสนอแนะไว้ ๕ เรื่อ ง ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ห อภาพยนตร์อ ยู่ ระหว่ างการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามที่อนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
สาหรับเรื่องรายงานผลการตรวจสอบประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ขณะนี้ผู้อานวยการได้บันทึก

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒ เมษายน และจะนาแผนการปรับปรุงเข้ามาเสนอในการประชุม
เดือนพฤษภาคม
เรื่องที่ ๒ การติดตามผลการปฏิบั ติตามข้อเสนอแนะของผู้ส อบบัญชี (บริษัทสามสิ บสี่ ออดิต จากัด ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สาหรับเรื่องรายงานผลการตรวจสอบประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ๑๒
ข้อ (เทียบกับปี ๒๕๕๙ มี ๑๙ข้อ) ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ๔ ข้อ อยู่ระหว่างการดาเนินการ ๗
ข้อ และอีก ๑ ข้อต้องรอจดหมายเวียนจากกรมบัญชีกลาง
อนุ ก รรมการได้ ให้ ค วามเห็ น ว่ า ข้ อ เสนอแนะ ๗ ข้ อ ที่ อ ยู่ ระหว่ างการด าเนิ น การนั้ น ขอให้ ห น่ ว ยงาน
รับผิดชอบได้ทาแผนงาน ขั้นตอนและกรอบเวลาในการดาเนินการให้ชัดเจนเพื่อสามารถติดตามความคืบหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องที่ ๓ การตรวจสอบการดาเนินงาน Performance Audit : งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง ๔.๒ ล้านบาท ผู้ตรวจสอบภายในได้ทาการตรวจใน ๗ ประเด็น และได้ทา
ข้อเสนอแนะไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. การใช้จ่ายงบประมาณยังล่าช้าอยู่และเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ เสนอให้มีการทาแผน
ทีช่ ัดเจนทั้งแผนดาเนินการและการใช้จ่ายเงิน
๒. เห็ น ว่าควรน าข้อ เสนอแนะที่ ได้จากการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริก ารมาท าแผนเพื่ อการ
ปรับปรุงการให้บริการ
๓. เห็นว่าการนาชมพิพิธภัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ได้ให้ความเห็นว่า
น่าจะนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่อย่างไรก็ตามได้มีการอภิปรายถึงประโยชน์ที่ได้จากการนาชมโดยคนจะทาให้มี
การซักถามแลกเปลี่ยนได้อย่างลึกซึ้งกว่า ประเด็นนี้จะพิจารณาต่อไปเมื่ออาคารเสร็จแล้ว
๔. ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายจากการยืมเงินทดลองซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลัง
ได้มีการออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหอภาพยนตร์จะต้องศึกษาทาความเข้าใจ

การติดตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการที่ ๑ โครงการก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ฯ ได้ มี ก ารขยายสั ญ ญาออกไปจนถึ ง วั น ที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๖๑ ขณะนี้กาลังเร่งดาเนินการให้เสร็จตามกาหนด
โครงการที่ ๒ อาคารเก็ บ รั ก ษาสิ่ งเกี่ย วเนื่ อ งกั บ ภาพยนตร์ ครบก าหนดตามสั ญ ญาแล้ ว ตั้งแต่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ขณะนี้ได้มีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
โครงการที่ ๓ ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ มีความเกี่ยงเนื่องกับโครงการที่ ๑ ได้มี
การขยายเวลาออกไปตามโครงการที่ ๑ ออกไปถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
โครงการที่ ๔ – ๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแบบ TOR
โครงการที่ ๗ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขณะนี้ดาเนินการไปตามเป้าหมายของ
ไตรมาสที่ ๒ คือ ติดตั้ง Firewall จัดเตรียมข้อมูล ๑,๐๐๐ รายการ และทดลองใช้งาน
โครงการที่ ๘ งานจั ด หาฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ฯ จากฟิ ล์ ม ที่ อ อกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕ - ๒๕๔๔ จานวน
๑,๔๗๕ เรื่อง ขณะนี้หอภาพยนตร์จัดหาได้แล้ว ๙๕๑ เรื่อง หรือ ๖๔.๔๗% ซึ่งเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เดิม ยังคง
เหลือภาพยนตร์ที่จะต้องแสวงหาอีกทั้งสิ้น ๔๙๔ เรื่อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทาบัญชีรายชื่อภาพยนตร์เหล่านี้ออกมา
เพื่อช่วยกันรณรงค์รวบรวมให้ได้มากที่สุด
โครงการที่ ๑๑ – ๑๓ เป็นโครงการที่เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการดาเนินการและทั้งหมดเป็นไปตาม
แผน ขณะนี้ได้คะแนน ๘.๒ สูงกว่าเป้าหมายที่ตกลงกับทาง ก.พ.ร. ไว้ที่ ๘.๐

โครงการที่ ๑๔ “ให้ความร่วมมือหรืออนุเคราะห์หอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน” ขณะนี้ได้ทาข้อตกลง
กับทางพม่าเรื่องการนาเข้าฟิล์มภาพยนตร์เพื่อการบูรณะ คาดว่าจะทาได้ทันตามกาหนดเวลา
โครงการที่ ๑๕ “อบรมอนุรักษ์หน่วยงานอนุรักษ์ในภูมิ ภาคอาเซียน” เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่กาหนดให้มี
ผู้แทนจากอาเซียน ๖ ประเทศ และความพึงพอใจที่ร้อยละ ๘๕ ผลคือเรามีประเทศจากอาเซียน ๕ ประเทศเข้าร่วม
และหากรวมไทยด้วยก็จะเป็น ๖ ประเทศตามเป้า โดยคะแนนความพึงพอใจได้ที่ร้อยละ ๙๔.๙ ส่วนตัวชี้วัดอีกตัว
เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมประจาปีของ SEAPAVAA ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๕ จากการสารวจ
ผู้เข้าร่ว ม ๑๘๘ คนแต่ได้ใบประเมิน กลั บ มา ๕๐ ใบ ขณะนี้ เราได้ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ ๘๓.๔๖ เหตุที่ได้
คะแนนต่ากว่าที่คาดเพราะเราใช้ใบประเมินของ SEAPAVAA ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก กาลังพยายามติดตามใบ
ประเมินเพิ่มเติม
โครงการที่ ๑๘ “โครงการน าภาพยนตร์กลั บ สู่ โรงเรียน” ขณะนี้ ได้ จัด ท าร่างหลั ก สู ต รแกนกลางวิช า
ภาพยนตร์เสร็จแล้ว และได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ปัจจุบันเรื่องไปอยู่ที่สานักงาน
มาตรฐานวิชาการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว จะต้องติดตามต่อไป
โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเผยแพร่ฯ ที่เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่เป็นจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์จานวน ๑๒๐,๐๐๐ คนนั้น ขณะนี้ยอดอยู่ที่ ๗๖,๔๒๑ คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ เรื่ อ ง การปรั บ เปลี่ ย นจ านวนกรอบอั ต ราต าแหน่ ง ในโครงสร้ า งงานหอ
ภาพยนตร์
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้ความเห็นชอบผังแสดงอัตรากาลังโครงสร้างงานหอภาพยนตร์
ทั้งหมด ๕๙ อัตรา และในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบให้หอภาพยนตร์ใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจานวน ๖ อัตรา แล้วนั้น
หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากหอภาพยนตร์จะขยายภารกิจของหน่วยงาน
ให้ครอบคลุมงานด้านการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และงานด้านวิชาการภาพยนตร์ จึงเห็นสมควรขอ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งจากกรอบอัตราว่างที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ดังนี้
๑. นักจัดการสารสนเทศ จานวน ๑ อัตรา ขอเปลี่ยนเป็น นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑ อัตรา เพื่อให้รับผิดชอบงานด้านห้องปฏิบัติการฟิล์มภาพยนตร์
๒. นั ก จั ดกิ จกรรมภาพยนตร์และสิ่ งเกี่ย วเนื่ อง จานวน ๑ อั ตรา ขอเปลี่ ยนเป็ น
นักวิชาการภาพยนตร์ จานวน ๑ อัตรา เพื่อให้รับผิดชอบงานด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ได้นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้ง ๕/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาให้เปลี่ยนตาแหน่งดังกล่าวแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
คระกรรมการ มีข้อเสนอแนะว่า การปรับเปลี่ยนจานวนกรอบอัตราตาแหน่งในโครงสร้าง
งานหอภาพยนตร์ ให้กาหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติมาตรฐานประจาตาแหน่งด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ

๔.๓ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็ นชอบอนุมัติร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหอภาพยนตร์ได้
นาส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนาม แล้วนั้น
บัดนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกลับมาให้หอภาพยนตร์พิจารณา
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ตามหนังสือเลขที่ วธ.๐๑๐๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ หอภาพยนตร์จึงได้แก้ไขร่างระเบียบฉบับดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แล้วเสร็จ
(ตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ได้นาเสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ในการประชุม
ครั้ง ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณาการแก้ไขดังกล่าวแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หอภาพยนตร์
นาส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนาม ต่อไป (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม
๔.๔

เห็นชอบ

วาระลับ

๔.๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น และสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ตามระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาและการต่อวาระผู้อานวยการ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนดไว้ ดังนี้
“ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการตามข้อ ๑๘
แล้ว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการตามข้อ ๑๒(๑) และ (๒) หรือแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อทาหน้าที่เจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งสัญญาจ้าง ของผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการตามกรอบที่คณะกรรมการกาหนด
การกาหนดอัตราค่าตอบแทนพื้ นฐานในส่ วนของเงินเดือนประจาระยะเริ่มแรกไม่ควร
กาหนดไว้ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรั บอัตราค่าตอบแทนได้ตามผลงานเป็นระยะ
ตลอดอายุสัญญา
การจัดทาสัญญาจ้างผู้อานวยการ ในสัญญาต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรอบวงเงินค่าตอบแทนต้อง
เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อดาเนิ นการตามข้อ ๑๙ เสร็จแล้ ว ให้ เสนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็ นชอบแล้ว ให้ เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะเป็นผู้ อานวยการให้
รัฐมนตรีรับทราบ พร้อมกับร่างสัญญาการจ้างผู้อานวยการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น”

ฝ่ ายเลขานุ การจึ ง เสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณาแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการเจรจาต่ อรอง
เงิน เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น และสั ญ ญาจ้ างของผู้ ที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการ ดังนี้
๑. นายชาคร วิภูษณวนิช
ประธานอนุกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์)
๒. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อนุกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์)
๓. ม.ล. วราภา อุกฤษณ์
อนุกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์)
๔. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
เลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์)
โดยมีหน้าที่และอานาจในการเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งสัญญาจ้าง
ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการตามกรอบที่คณะกรรมการกาหนด
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๔.๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ที่
ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ตามหลั กเกณฑ์ การสรรหาผู้ อานวยการองค์การมหาชนของคณะกรรมการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือน
ประจ าในระยะเริ่ ม แรก ไม่ ค วรก าหนดไว้ ให้ ใกล้ เคี ย งกั บ ขั้ น สู งสุ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามผลงานเป็นระยะ ตลอดอายุสัญญา
เพื่อให้การพิจารณาเงินเดือนประจาของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหอ
ภาพยนตร์มีกรอบการพิจารณาที่ชัดเจน จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือนประจา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ดังนี้
๑. เงิ น เดื อ นประจ า (ช่ ว งอั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ า ๑๐๐,๐๐๐ บาทและขั้ น สู ง
๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. การพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนประจาตามค่าประสบการณ์ในด้านการบริหาร
หรือด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหอภาพยนตร์ ให้
นับจานวนปีที่มี ประสบการณ์นั้น โดยให้เพิ่มอัตราเงินเดือนประจาสาหรับค่าประสบการณ์ โดยใช้
ฐานการคานวณจากอัตราเงินเดือนขั้นต่า ดังนี้
(๑) ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้บริหารระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ผู้อานวยการองค์การมหาชน หรือผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน หรือด้าน
ความเชี่ ยวชาญทางวิชาการหรือวิช าชี พ ในระดับศาสตราจารย์ หรือระดับผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ให้ ค่ า
ประสบการณ์ในอัตราปีละไม่เกิน ๘%
(๒) ประสบการณ์ การเป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี รองอธิบดี
หรือเทียบเท่า รองผู้อานวยการองค์การมหาชน หรือรองผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิ จหรือหน่วยงาน
เอกชน หรือด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับ รองศาสตราจารย์ หรือระดั บ
เชี่ยวชาญ ให้ค่าประสบการณ์ในอัตราปีละไม่เกิน ๖%

(๓) ประสบการณ์ ก ารเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองคณบดี หั ว หน้ า ภาควิ ช า
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน หรือด้านความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือระดับชานาญการพิเศษ ให้ค่า
ประสบการณ์ในอัตราปีละไม่เกิน ๔%
๓. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน
ประจาตามที่คณะกรรมการกาหนด
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

