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เอกสารแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
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นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล)
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
นายจิระ มะลิกุล
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์
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ที่ปรึกษา
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กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์
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๑. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
๑) ประธานเชิญคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ร่วมชมละครเพลง “พญากงพญา
พาน เดอะมิวสิคัล” ตานานอันเป็นที่มาแห่งการสร้างพระปฐมเจดีย์ เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย เปิดการแสดงวันที่ ๒๘ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอแสดงดนตรี (MACM) วิทยาลัยดุ
ริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการ
๒) วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลจัด คอนเสิร์ตเพลง
ประกอบเกมส์ งานนี้มีชื่อว่า Legends and Fantasies ปรากฎว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจานวน
มาก จึงเสนอแนะว่าหอภาพยนตร์ควรจะจัดงานเพลงประกอบภาพยนตร์ขึ้นมาบ้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ กรรมการขอลาประชุม และมีสิ่งของเอกสารที่
แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้มอบหนังสือภาพวาด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๙ ผลงานของคุณเปี๊ยกโปสเตอร์ แก่ ห อ
ภาพยนตร์
๒) นายจิระ มะลิกุล กรรมการ ได้แจกเสื้อยืดชาร่วยของภาพยนตร์ ฉลาดเกมส์โกง แก่
คณะกรรมการบริหาร
๓) นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้มอบหนังสือ ๑๐๐ ปี โรเบิร์ต บล๊อค นิยาย
ไซโค (PSYCHO) แก่หอภาพยนตร์
๔) หอภาพยนตร์มอบเสื้อยืดชาร่วย เทศกาลหนังเงียบครั้งที่ ๔ และสมุดจดบันทึกของ
หอภาพยนตร์ แก่คณะกรรมการบริหาร
๖) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วาระที่ ๔.๒ แบบประเมินผลส าเร็จของเจ้าหน้าที่และผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดโปรแกรม
พิเศษ “Fritz Lang: the Master of Visual” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สตูดิโออูฟ่า(UFA)
โรงถ่ายภาพยนตร์ระดับชาติของประเทศเยอรมนี ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องสาคัญมากมาย โดยจัด
ฉายภาพยนตร์คลาสสิคเรื่อง M ของ ฟริตซ์ แลง และภาพยนตร์เรื่อง ฟริตซ์ แลง ซึ่งอ้างอิงจาก
ชีวประวัติของ ฟริตซ์ แลง โดยเน้นในช่วงที่เขาต้องหาข้อมูลเพื่อทาภาพยนตร์เรื่อง M และ
หลังจากฉายภาพยนตร์ได้จัดให้มีการสนทนากับ Norbert Grob นักประวัติศาสตร์และนักวิจารณ์
ภาพยนตร์ และเป็ น ผู้ค้น คว้าศึกษาข้อมูล ผลงาน ฟริตซ์ แลง โดยเฉพาะ ณ โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา
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วันที่ ๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ฯร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ
มูลนิธิญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จัดเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่ ๔ โดยมีการแสดงเปียโนประกอบ
ภาพยนตร์ โดยปีนี้มีนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีเปียโนประกอบภาพยนตร์ ได้แก่ นีล แบรนด์ นัก
เปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบผู้มีชื่อเสียงจากอังกฤษ มีผลงานประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์
เงียบจานวนมาก อิชิโระ คะตะโอกะ นักแสดงเบนชิร่วมสมัยที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาเบนชิจากต้น
ตารับมาแสดงร่วมกับ อะยูมิ คะมิยะ นักเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบชาวญี่ปุ่น คริสโตเฟอร์
จัน วอง แมคคิแกน นั กเปี ยโนชาวไทย และ คานธี วสุ วิชยกิตติ์ นักประพันธ์ดนตรี จัด ณ โรง
ภาพยนตร์ ส กาลาและโรงภาพยนตร์ลิ โ ด นอกจากนี้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน มีรายการสนทนา
กับ นีล แบรนด์ และในวันที่ ๑๑ มิถุนายน มีการสนทนากับ อิชิโระ คะตะโอกะ ในวันที่ ๑๒
มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายามีการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรั บนักดนตรีที่สนใจการเล่น
เปียโนประกอบหนังเงียบ โดย นีล แบรนด์
วันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์( AEC Film Preservation workshop ) โดยได้มีการบรรยายความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ และอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในระบบฟิล์มและดิจิทัล โดยมีผู้
ร่วมเข้าอบรมจาก ๘ ประเทศในอาเซียน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
(มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง คดีปกครองฟ้องหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)
ตามที่บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ได้ยื่นฟ้องหอภาพยนตร์(องค์การ
มหาชน) เป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวอ้างว่าหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา และบอกเลิ กสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ โดยขอเรียกเอาค่าเสียหายเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘,๔๙๖,๓๖๒.๙๓ บาท จากหอ
ภาพยนตร์ ฯ
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ อัยการ สานักงานคดีปกครอง สานักงานอัยการ
สูงสุดดาเนินการฟ้องแย้งคดีนี้ให้หอภาพยนตร์ ฯ โดยหอภาพยนตร์ ฯ ได้ส่งเอกสารค้านหรือแก้
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คาให้การ คาฟ้องแย้ง และเพิ่มเติมเอกสารประกอบคดีปกครองฟ้องหอภาพยนตร์ ฯ ให้อัยการ
สานักงานคดีปกครอง เพื่อประกอบการดาเนินการแก้ คาฟ้องและฟ้องแย้งบริษัท เอส.อินเตอร์
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด โดยหอภาพยนตร์ ฯ ขอให้ศาลปกครองกลาง พิจารณาพิพากษายกคา
ฟ้องของผู้ฟ้องคดีและพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชาระเงินค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีดังนี้
๑. ให้ผู้ฟ้องคดีชาระค่าปรับจากเงินต้น ๔,๕๙๙,๔๘๕.๐๑ บาท และดอกเบี้ย
จานวน ๑๐๔,๙๐๖.๐๖ บาท รวมเป็นจานวนเงิน ๔,๗๐๔,๓๙๑.๐๗ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่พัน
สามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) แก่ผู้ถูกฟ้อง
๒.ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ช าระดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี จากเงิ น ต้ น จ านวน
๔,๕๙๙,๔๘๕.๐๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะชาระเงินแก่ผู้ถูกฟ้อง
คดีเสร็จสิ้น
ต่อมาบริ ษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ผู้ ฟ้องคดี ได้ทาคาคัดค้าน
คาให้การและการฟ้องแย้งของหอภาพยนตร์ ฯ ยื่นต่อศาลปกครอง และอัยการสานักงานคดี
ปกครอง สานักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือแจ้งให้หอภาพยนตร์ ฯ จัดทาคาให้การเพิ่มเติม และ
ค าแก้ ค าคั ด ค้ า นค าให้ ก ารฟ้ อ งแย้ ง ของหอภาพยนตร์ ฯ ซึ่ ง ขณะนี้ ห อภาพยนตร์ ฯ ก าลั ง
ดาเนินการทาคาให้การเพิ่มเติมและคาแก้คาคัดค้านเพื่อส่งให้อัยการต่อไป กาหนดภายในวันที่ ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ก รี เจริ ญ สุ ข ประธานถามว่ า หอภาพยนตร์ ฯ มี เ จ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการเรื่องนี้หรือไม่ และมีนักกฎหมายให้คาปรึกษาหรือไม่
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในการจัดทาสานวนคาให้การและคา
แก้ฟ้องและฟ้องแย้งนั้น เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ คือนายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์ และผู้อานวยการ
จะเป็ น ผู้จั ดทาร่ าง โดยปรึกษากับกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้างตลอดจนผู้ คุมงาน
ก่อสร้างจากกรมโยธาธิการ ฯ และสถาปนิกผู้ออกแบบ จากนั้นจึงนาร่างส่งให้อัยการและปรับแก้
โดยปรึกษากับอัยการอีกครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ ข้อเสนอแนะว่า ต่อไปภายหน้า หอ
ภาพยนตร์ฯ ควรมีเจ้าหน้าที่นิติกร คอยช่วยดูแลเรื่องกฎหมายในหน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ เรื่อง ทางข้ามถนนบริเวณหน้าหอภาพยนตร์ ฯ
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เสนอให้หอภาพยนตร์ ฯ ไปพิจารณาหาแนวทางจัดทาสะพานข้าม
คลองหรือสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าหอภาพยนตร์ ฯ เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อหอ
ภาพยนตร์ นั้น
หอภาพยนตร์ ฯ ขอแจ้งความคืบหน้าว่าได้ดาเนินการทาหนัง สือถึงอธิบดีกรมทางหลวง
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดสร้างสะพานลอยข้ามถนนบริเวณ
หน้าหอภาพยนตร์ ฯ โดยงบประมาณกรมทางหลวง หรือขอแบบก่อสร้างและประมาณการราคา
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนตามแบบของกรมทางหลวง โดยใช้งบประมาณของหอภาพยนตร์ ฯ
และขออนุญาตปลูกต้นไม้บนทางเดินเท้าเพื่อความสวยงามและร่มรื่น (มีเอกสารแนบแล้ว)
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ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ
นายศั ก ดิ น า ฉั ต รกุ ล ณ อยุ ธ ยา ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางม้ า ลายหรื อ
สะพานลอย เป็นสิ่งจาเป็นต้องทาเพื่อผู้ใช้บริการหอภาพยนตร์ฯ จะได้สะดวกมากขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ ฯ น่าจะ
จัดฉายหนังหารายได้ เพื่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนแต่แทนที่จะเป็นสะพานลอยธรรมดาให้ทา
เป็นลิฟท์ ๒ ฝั่ง สาหรับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการของหอภาพยนตร์ เพราะเป็นตัวอย่างความเจริญ
ขององค์กรและเป็นสิ่งที่สร้างได้โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม

๓.๓ เรื่อง โรงหนังเฉลิมธานี (นางเลิ้ง)
ตามที่หอภาพยนตร์ ฯ ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ทราบว่าหอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทาโครงการอนุรักษ์โรงหนังเฉลิมธานี
เสนอสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อจัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยสานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ เชิญหอภาพยนตร์ไปประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้า โดยครั้ง
นั้นหอภาพยนตร์ ฯ มีข้อเสนอให้ ทางสานักงานทรัพย์สิน ฯ เป็นผู้ซ่อมอาคารโรงภาพยนตร์ทั้ง
โครงสร้างและการตกแต่งภายใน ตลอดจนสาธารณูปการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ หอภาพยนตร์ ฯ จะ
เป็นผู้เช่า เพื่อใช้อาคารและจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยหอภาพยนตร์ ฯ จะรับภาระเกี่ยวกับการจัดหา
และติดตั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดฉายภาพยนตร์
ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้รับการติดต่อ
จากสานักงานทรัพย์สิน ฯ ให้ไปประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ สานักงานทรัพย์สิ น ฯ โดยสานักงาน
ทรั พย์ สิ น ฯ ขอให้ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ฯ ลงนามหนังสือยืนยันว่าเมื่อสานักงานได้ซ่อม
อาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หอภาพยนตร์ ฯ ยินดีจะเป็นผู้เช่า โดย
อัตราค่าเช่าที่สานักงานทรัพย์สินกาหนด ดังมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์ ฯ
จะหารายได้จากการเช่าโรงหนังเฉลิมธานีได้อย่างไร จะทาอย่างไรให้คนรู้จักที่นี่ และได้รับการอุ้มชู
จากชุมชนและสังคม
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งว่า อาจจะให้คนมาเช่าใช้สถานที่ทา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่กิจกรรมประจาที่สาคัญ คือกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน เพื่อ ให้โอกาสเด็ก
นักเรียนบริเวณรอบๆ นางเลิ้งและในกรุงเทพ ฯ ได้เรียนรู้การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
นางพิ ม พ์ ก าญจน์ ชั ย จิ ต ร์ ส กุ ล (ผู้ แ ทนปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม) กรรมการ ให้
ข้อเสนอแนะว่า ช่องทางนี้หอภาพยนตร์สามารถเปิดตัวประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่ ตั้งแต่มีรถโรงหนัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้นโยบายแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมว่า หาก
หน่ว ยงานใดจะจัดกิจ กรรมให้เชิญรถโรงหนังร่ว มกิจกรรมด้วย ก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในส่ว น
โรงหนังเฉลิมธานี ที่มีประวัติศาสตร์ว่าเป็ นโรงหนังไม้เก่าแก่ที่สุด สามารถสร้างประเด็นได้มาก
กระทรวงวัฒนธรรมก็จะดาเนินการสนับสนุนได้เต็มที่

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องหอภาพยนตร์ ฯ ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ
อยุ ธ ยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุม ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
(เอกสารแจกในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๔ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒ เรื่องคือ
๑. ๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจาไตรมาสที่ ๒ มี ๒ เรื่องคือ
รายการรายได้จากการให้บริการประจาปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อย
แล้วนั้น แต่ยังไม่ได้ทารายการโอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนสวัสดิการ ตามระเบียบของหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ฯ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ ขณะนี้งานการเงินได้ดาเนินการแล้ว ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหาร เรื่องนี้งานบัญชีได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงาน(Performance Auditing) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
ข้อที่ ๑ เกี่ย วกับ การขออนุ มัติจั ดซื้ อเครื่ องฉายภาพยนตร์ซีเ นมาโตกราฟ ๑๘๙๕ ที่ของบไว้ในวงเงิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท จากการประมูลในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผลปรากฏว่ามีผู้อื่นประมูลได้ไปในราคา ๑๓๙,๐๐๐
บาท จึงไม่สามารถจัดซื้อเครื่องฉายดังกล่าวได้ แต่ไม่มีเอกสารการยกเลิกการจัดซื้อที่ชัดเจน ขอให้ทาเอกสารยกเลิก
ให้ชัดเจน เรื่องนี้ทางกลุ่มงานได้มีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่หอภาพยนตร์ฯ ว่าจ้างมาศึกษาและจัดทา
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานหอภาพยนตร์ ฯ ซึง่ ในเดือนกันยายนที่ปรึกษาจะส่งมอบงาน
ข้อที่ ๒ การที่บันทึกรายการค่าหมึกพิมพ์ คลาดเคลื่อน สาหรับขั้นตอนการจัดซื้อและการจ่ายเช็คถูกต้อง
แล้ว เป็นเพียงการบันทึกตัดจ่ายงบประมาณคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการขอใช้งบประมาณจาก ๒ แหล่งงบประมาณ
แต่บันทึกขอเบิกจ่ายเพียงแหล่งเดียว ผู้ตรวจสอบภายในได้แนะนาให้มีการพัฒนาระบบที่ใช้งานร่วมกัน การตัด
งบประมาณ การบันทึกผลการใช้จ่ายจริง เพื่อนาเข้าข้อมูลจุดเดียว เรื่องนี้หอภาพยนตร์ ฯ กาลังพิจารณาพัฒนาให้
เกิดระบบเดียวที่ใช้ร่วมกัน
เรื่องที่ ๒ กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) ซึ่งปีนี้เลือกตรวจโครงการ
กิจกรรมหอสัมพันธ์ ซึ่งทาการตรวจสอบใน ๖ ด้านคือ
๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามคารับรองกพร. ด้านนี้ผู้ตรวจไม่ได้มีข้อเสนอแนะใด ๆ
๒ การใช้จ่ายงบประมาณ ด้านนี้ก็ไม่มีข้อเสนอแนะเช่นกัน
๓ การรายงานผลการดาเนินกิจกรรม ด้านนี้มีข้อเสนอแนะ ๒ ข้อ
๔ การบันทึกรายการงบประมาณ ด้านนี้พบว่ามีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี ซึ่งได้แจ้งการเงินและ
งบประมาณเพื่อให้ปรับตัวเลขให้ถูกต้องตรงกันแล้ว ปัญหาเกิดจากยังไม่ได้พัฒนาระบบให้เป็นระบบเดียวกัน
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๕ ขั้นตอนการดาเนินงาน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรมีกิจกรรมที่ให้กลุ่มงานต่าง ๆ ผลัดกันเป็น
ผู้จัดรายการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
๖ การประเมินความพึงพอใจ ที่ประชุมได้ช่วยกันคิดค้นวิธีการประเมินที่ให้ผู้ประเมินรู้สึกเป็นอิสระและเป็น
ความลับ
เรื่องที่ ๓ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจาปี ๒๕๕๙
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทั้งหมด ๑๙ ข้อ ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗ ข้อ
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ๑๐ ข้อ และอีก ๒ ข้ออยู่ระหว่างรอประกาศของกรมบัญชีกลาง
เรื่องที่ ๔ พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในรอบ ๖ เดือน
คณะอนุกรรมการฯได้ช่วยกันพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในรอบ ๖
เดือน โดยได้ใช้เกณฑ์เดิมที่ได้เคยใช้และปรับปรุงมาแล้ วเมื่อปีที่แล้ว โดยครั้งนี้มีการปรับเกณฑ์การให้ คะแนน
ประเมินเพียงรายการเดียว ซึ่งจะได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๐
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูน ย์ อ นุ รั กษ์ (โครงการล าดับ ที่ ๑) แม้ง านก่อสร้างจะดูคืบหน้า ไปมาก แต่ ระยะเวลาที่
เหลืออยู่ราวสองเดือนเศษประเมินว่าไม่น่าจะเสร็จทัน ซึ่งหากส่งงานไม่ทันผู้รับเหมาจะต้องเสีย
ค่าปรับวันละ ๓ แสนบาท ซึ่งการปรับจะเป็นตัวเร่งให้ผู้รับเหมาต้องเร่งงานให้เร็วขึ้น จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับมอบงานงวดที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายนนี้
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาพื้นชั้น ๒
จากนี้จะใช้เวลา ๑๕ วันต่อ ๑ ชั้น มีทั้งหมด ๖ ชั้น กาหนดส่งมอบงานเดือนพฤศจิกายน
ค. โครงการที่ ๗ การตกแต่ง จะตรวจรับงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายนนี้
ง. โครงการที่ ๑๓ งานซ่อมสงวนรักษาและงานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์และฟิล์ม ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัด กพร. นั้น ขณะนี้ ที่มีความไม่ชัดเจนเรื่องตัวชี้วัดในการประชุมเดือนก่อนนั้น บัดนี้มีความ
ชัดเจนแล้วว่าส่วนงานรับผิดชอบสามารถดาเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกับทางกพร. แน่นอน
จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ ที่ได้แจ้งว่าหอภาพยนตร์ได้ตัดสินใจเลือกภาพยนตร์
เรื่องแผลเก่า ได้ส่งให้ผู้ทาการอนุรักษ์ฟิล์มประเมินแล้วจะใช้เงิน ๒.๕ ล้านสาหรับการดาเนินการ
ฉ. โครงการที่ ๑๗ การให้ ค วามร่ว มมื อหรื อ อนุ เ คราะห์ ห อภาพยนตร์ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นซึ่ ง เป็ น
ตัวชี้วัดกพร. นั้น หอภาพยนตร์ได้เคยช่วยเหลืออนุรักษ์ภาพยนตร์จากประเทศเมียนมาร์ ตอนนี้
กาลังขอให้ทางเมียนมาร์ส่งจดหมายขอบคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงกับกพร. และกาลังติดต่อ
เพื่อให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ฟิล์มแก่รายอื่น ๆ อยู่
ช. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอพพลิเกชั่น นาชมด้วยเสียง ( Audio Guide ) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
กพร. ขณะนี้ดาเนินไปตามแผน
ซ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกพร. ที่ตั้งเป้าไว้ที่
๑๒๐.๐๐๐ คน นั้นยังต้องเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ ๗๔,๙๒๕ คน
ยังมีความกังวลอยู่ในการที่จะทาให้ได้ยอดตามที่ได้ตกลงกับทาง กพร. ไว้
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ (ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี) กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ในช่วงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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มหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร หอภาพยนตร์ ฯ สามารถไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อให้
ประชาชนมีความสุข ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของกพร.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า
เรื่องที่หนึ่ง งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด กพร. ให้นาภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอภาพยนตร์มี
ไปฉายก่อนงานแสดงดนตรีที่อาคารมหิดลสิทธาคาร ในทุกวันศุกร์-เสาร์ โดยใช้เวลาประมาณ ๓-๕
นาที เพื่อเพิ่มจานวนตามเป้าหมายตัวชี้วัด กพร. ได้
เรื่องที่สอง โครงการดูออกทาได้ ถ้าสถาบันหนังไทยของหอภาพยนตร์ ทาสื่อออนไลน์เพื่อ
เป็นหลักสูตรของตนเอง อาจทาให้มีสื่อเรียนรู้แบบใหม่เกิดขึ้น
นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้ชี้แจงว่า อันดับแรกที่จะดาเนินการคือจัดทาเป็น
เว็ บ ไซต์ อ อนไลน์ แต่ ผู้ อ านวยการเสนอให้ จั ด ท าเป็ น แบบรู ป เล่ ม ขึ้ น มาก่ อ น แล้ ว ไปติ ด ต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะจัดทาเป็นหลักสูตรออนไลน์
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุ การ ได้ชี้แจงว่า ต้องจัดพิมพ์รูปเล่มเพื่อทดลองใช้
สอนไปก่อน เมื่อลงตัวแล้วค่อยเสนอเป็นหลักสูตรวิชาเลือก เมื่อมีหลักสูต รนี้แล้วการต่อยอดเป็น
ระบบออนไลน์ก็มีความเป็นไปได้
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรมีทีมเจ้าหน้าที่
เพื่อประสานเครือข่ายองค์กรต่างๆ จะได้พึ่งพาตนเองได้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรมีรอง
ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ไว้ ๑ ตาแหน่ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์

ฯ นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดาเนินการตามความเหมาะสม
๔.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ด้วยขณะนี้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๖
เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกากับดูแล
โดยคณะกรรมการบริ ห าร และตามที่ เ คยปฏิ บั ติ ม าคณะกรรมการบริ ห ารมอบหมายให้
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ นผลฯ เป็น ผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณามอบหมายคณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รอบ ๖ เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

