รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์)
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
นางสาวพจนี เอนกวนิช
นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายนิวัติ กองเพียร
๒. นายจิระ มะลิกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ที่ปรึกษา
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

มติที่ประชุม

-

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) เสื้อยืดที่ระลึก สันติ-วีณา
๒) สูจิบัตรงาน เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์
๓) แฟ้มที่ระลึกภาพยนตร์สันติ-วีณา
๔) แฟลชไดร์ฟ ที่ระลึกภาพยนตร์สันติ-วีณา
๕) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิดงาน “เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ ” ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา เขตปทุมวัน โดยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
วัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน หอภาพยนตร์ได้ฉายภาพยนตร์
เรื่อง สันติ-วีณา รอบปฐมทัศน์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์กันอย่างเนือง
แน่น
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมลานดารา หอภาพยนตร์ได้เชิญ สิเรียม ภักดีดารง
ฤทธิ์ ประทับรอยมือ-เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๖๗ เริ่มกิจกรรมด้วยการฉายภาพยนตร์ เรื่อง รักซึมลึก
ผลงานการแสดงเรื่องแรกของสิเรียม และได้ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในช่วงการเป็นนักแสดง
แก่ผู้สนใจเข้าร่วมฟังในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
และนาเสนอภาพนิ่ง เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ นางสาวนุชนาฏ ชิ้นพงศ์ ไปฝึกงานด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ตามโครงการ Summer school ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ที่
เมืองโบโลญญ่า ประเทศอิตาลี เป็นเวลาสามสัปดาห์
๑.๓ นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้สรุปบรรยายการเดินทางไปร่วมประชุม
ใหญ่สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ที่ประเทศอิตาลี
นายประวิท ย์ แ ต่ง อัก ษรและนางจิร ะนั นท์ ประเสริ ฐ กุ ล ขอขอบคุ ณคณะกรรมการที่
มอบหมายให้ ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ ทาให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์
ดีขึ้น โดยเฉพาะงานการบูรณะภาพยนตร์ หัวข้อในการประชุม คือการบูรณะภาพยนตร์โดยการให้
ชีวิตใหม่ มีการหันเหมาทางการบูรณะด้วยเท็คโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ข้อสาคัญคือต้องมีการบันทึก
ข้อมูลการบูรณะทุกครั้ง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ประวัติการบู รณะว่าทาอย่างไร ทาอะไรไปบ้าง

ยังมีเรื่องแนวคิดในการบูรณะภาพยนตร์ในประเด็นที่ว่าการบูรณะภาพยนตร์สามารถที่จะทาให้
กลับไปสู่ลักษณะดังเดิมหรือจะทาให้ไปไกลกว่านั้น เช่นทาให้หนังเก่ากลายเป็นหนัง ๓ มิติ
นอกจากนี้คณะผู้ไปประชุมได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์อิตาลี ที่เมืองตูริน ซึ่งมี
ความน่าสนใจในเรื่องของวัตถุจัดแสดงที่มีมากถึง ๒ ล้านชิ้น แลได้ไปดูงานห้องปฏิบัติการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ของอิตาลีด้วย สุดท้ายยังได้ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะ ซึ่งเป็นงาน
เทศกาลปีที่ ๓๐ แล้ว ที่ความน่าสนใจคือ ๖๐% ของภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลนี้จะฉายด้วยฟิล์ม
อีก ๔๐% เป็น ดิจิทัลซีนีมา (DCP) ในสูจิบัตรของงานได้กล่าวไว้ทานองว่า ในขณะที่ดิจิทัลกาลังจะ
ครองโลก แต่ท้ายที่สุดฟิล์มภาพยนตร์อาจจะหวนกลับมาอยู่ในความนิยม ทานองเดียวกับกรณีของ
แผ่นเสียงที่กลับมา ในงานได้ฉายภาพยนตร์ สันติ-วีณา ด้วย ในรอบ ๑๔.๓๐ น. ที่น่าสนใจคือไม่
มีซับภาษาอิตาเลี่ยน แต่จะมีคนแปลที่ข้างหูเป็นภาษาอิตาเลี่ยน จานวนคนที่เข้าชม สันติ -วีณา
ประมาณ ๗๐% ของโรงภาพยนตร์ที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่คนดูกันจนจบเรื่อง
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการและไม่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ มาก่อน ทาให้ได้รู้ว่าการบูรณะไม่ใช่ว่าจะทาทีเดียว
แล้วจบ แต่ยังมีกระบวนการอีกมากมาย ซึ่งทาให้เข้าใจกระบวนการเหล่านี้มากขึ้น การได้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ที่เมืองตูริน ได้แนวคิดว่า เมื่ออาคารต่างๆ ของหอภาพยนตร์สร้างเสร็จ พิพิธภัณฑ์ในหอ
ภาพยนตร์จะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ใหญ่มากขึ้น โดยนาของที่มีอยู่ ไปปรับเข้ากับประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์โลกให้ได้ และเสนอให้ตั้งคณะทางานมาทาหน้าที่เตรียมการเรื่องนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่
๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)
ที่ประชุมได้ขอแก้ไขคาผิดในรายงานประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒๗ ข้อความ
เดิม เพจเฟสบุ๊ค ชิวไปไหน ให้แก้เป็น เพจเฟสบุ๊ค ชิลไปไหน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน
ที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลสาเร็จของงานในหน้าที่ ผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้ช่ว ยกันประเมินผลการทางานของตรวจสอบ
ภายใน รอบ ๖ เดือน ซึ่งจะได้นาเสนอผลการประเมินต่อกรรมการบริหาร ฯ ในการประชุมประจาเดือนกรกฎาคม
การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๕ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี(บริษัทนิลสุวรรณ จากัด) ประจาปี
๒๕๕๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๙ ข้อ ผู้ตรวจสอบภายในได้นาเสนอผลการติดตาม ๕ ข้อเสนอสาคัญที่เป็นการให้ความเห็น
ซ้า ๆ มาพิจารณา ได้แก่เรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี , การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน , รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง, การตรวจนับครุภัณฑ์ประจาปีและการควบคุมของที่ระลึกและหนังสือที่มีไว้เพื่ออภินันทนาการหรือ
จาหน่าย
เรื่องที่ ๒ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการนายสัณห์ชัย และผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าพบหารือกับสรรพกรพื้นที่ ได้รับคาแนะนาเรื่อง
รายได้ประเภทใดบ้างที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้ประเภทใดบ้างที่ได้รับข้อยกเว้น มีข้อเสนอแนะให้หอ
ภาพยนตร์ไปหาข้อมูลว่าสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์เมื่อปี ๒๕๕๓ ซึ่งทาให้หอมีรายได้
เพิ่มขึ้นจนเข้าข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ซึ่ง
ตรวจสอบแล้วพบว่า สถาบันฯ ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ มหรือไม่ ที่ประชุมอนุฯ จึง
เสนอให้เจรจากับสรรพกรอีกรอบ โดยขอให้นับวันเริ่มต้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของหอภาพยนตร์ในปี ๒๕๕๖
ซึ่งจะส่งผลให้ยอดชาระภาษีลดลงด้วย
เรื่องที่ ๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาไตรมาสที่ ๓ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งอนุกรรมการ ฯ
และผู้บริหารได้ช่วยกันพิจารณาแสดงความคิดเห็นแล้ว ซึ่งจะได้นาเสนอรายละเอียดต่อ คณะกรรมการบริหารใน
โอกาสต่อไป
เรื่องที่ ๔ ผลการติดตามระบบการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
เรื่องที่ ๕ ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
การติดตามแผนยุทธศาสตร์
๑. สาหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในเดือนนี้ยังดาเนินไปตามที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุป
แล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จานวน ๔๐ โครงการ ดาเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
ในแผนจานวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๑๗ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกาหนด
ดาเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์(โครงการลาดับที่ ๑) ขณะนี้ยังช้ากว่าแผนอยู่ ๒ งวด หรือประมาณ ๒๐%
กรรมการตรวจรับงานได้มีการประชุมเป็นประจาทุกสัปดาห์เพื่อเร่งให้เร็วขึ้น
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และโครงการลาดับที่ ๗ คือการ
ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ยังไม่สามารถเซ็นสัญญาได้เพราะสานัก
งบประมาณแจ้งว่าเป็นโครงการที่ตกลงทาสัญญาภายหลังวันที่ ๓๑ พฤษภาคม จะต้องเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ค. อาคารคลังแรกรับ(โครงการลาดับที่ ๓) กาหนดจะต้องเสร็จ ๒๒ สิงหาคม โดยรวมน่าจะเสร็จสิ้น
ตามกาหนดเวลายกเว้นบางส่วนที่จะล่าช้า เช่น ปั้มน้าดับเพลิง ซึ่งต้องรอการสั่งของจาก
ต่างประเทศ และปัญหาเรื่องท่อระบายน้าทิ้งที่แต่เดิมใช้ท่อร่วมกับช่างสิบหมู่ แต่ช่างสิบหมู่ได้ถม
ท่อน้านี้แล้ว หอภาพยนตร์จะต้องทาท่อน้าของตนเอง
ง. โครงการลาดับที่ ๔,๕,๖,๘ และ ๙ จะต้องรออาคารคลังแรกรับเสร็จก่อนถึงจะเข้าไปดาเนินการ
ได้
จ. โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทา workflow ซึ่งเป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ดาเนินไปตามปฏิทินตารางการ
ทางานที่ได้ทาไว้ก่อนหน้านี้
ฉ. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชาระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชี้วัด ก..พร. ในอัตราส่วน
ที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ นั้น ขณะนี้ส่วนใหญ่เดินไปตามแผน ไม่น่ากังวล
ช. โครงการที่ ๒๐ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิตอลในต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ได้ดาเนินไปตามเป้าที่ได้วางไว้
ซ. โครงการที่ ๒๖ กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออก ทาได้” ซึ่งได้มอบหมายให้ ม.ล. วราภา เกษม
ศรี และอาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร รับผิดชอบ และต่อมาเห็นว่าหลักสูตรที่ ม.ล. วราภา เกษมศรี
คิดนั้นน่าจะแยกต่างหากออกมา ซึ่งขณะนี้ได้กรอบความคิดชัดเจนแล้ว ซึ่งจะได้นาไปบรรจุใน
กิจกรรมปีต่อไป
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของหอภาพยนตร์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ก.พ.ร.) มิติที่ ๔ ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้าน
การกากับดูแลกิจการ
ข้อที่ ๒ การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
๒.๑ มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้จัดทาและพิจารณาแบบการ
ประเมินดังกล่าว สาหรับใช้ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ชมเชย นายศักดินา ฉัตรกุล
ณ อยุธยา ที่ทาให้คณะกรรมการทราบความคืบหน้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
เรื่องที่ ๑ ในประเด็นแต่ละเรื่องควรใส่หัวข้อ เช่น ๑.การพิจารณาเกณฑ์ประเมิน ๒.การ
ตรวจสอบภายใน ๓.การติดตามยุทธศาสตร์ ๔.การประเมินผล เพื่อคณะกรรมการจะได้ทราบว่า
เป็นหัวข้อแยกกัน

เรื่องที่ ๒ ข้อสังเกตข้อที่ ๓ การติดตามแผนยุทธศาสตร์ วันข้างหน้าเมื่อมีความพร้อมมาก
ขึ้น พันธกิจของหอภาพยนตร์ควรมีมากขึ้นกว่านี้ ปัจจุบันต้องเสียเวลากับเรื่องการติดตามต่างๆ
มากเกินไป
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รับทราบและให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอแนะและความเห็นของที่
ประชุมไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓
(ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ ท ารายงานสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน 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
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้สอบถามฝ่ายเลขานุการ เรื่อง
การก่อสร้างอาคารกับบริษัทผู้รับเหมาเดิม ว่ามีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือไม่
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ยื่นเอกสารให้กั บ
อัยการแล้ว คาดว่าสัปดาห์นี้ทางอัยการจะส่งเรื่องให้ศาลปกครอง เพื่อศาลปกครองจะได้ส่งคาแก้
ฟ้องของหอภาพยนตร์ให้ผู้รับจ้างเดิมต่อไป ขณะเดียวกันหอภาพยนตร์ได้ทาหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
จ้างเดิมมารับสิ่งของวัสดุต่าง ๆ ทีผ่ ู้รับจ้างรายใหม่ต้องรื้อออกเพื่อแก้ไขงาน ภายใน ๗ วัน หากเลย
กาหนดแล้วไม่มารับไป ก็จะดาเนินการขายทอดตลาด
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ให้ ความเห็นว่า หอภาพยนตร์ต้องเก็บหลักฐานของ
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ การส่ ง หนัง สื อ แจ้ ง ต่า ง ๆ ส่ ว นสิ่ ง ของวั ส ดุ ที่รื้ อ ออกไปแล้ ว นั้ น ไม่ใ ช่ ของหอ
ภาพยนตร์ ไม่สามารถดาเนินการขายทอดตลาดได้ควรเก็บรักษาไว้ก่อน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สิ่งของที่รื้อ
ออกไปนั้นไม่สามารถขายได้ แต่อาจให้คิดค่าเช่าพื้นที่ได้
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เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไป
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน 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 ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ 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
๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้สอบถามฝ่ายเลขานุการว่า เมื่อ
หอภาพยนตร์สร้างอาคารเสร็จทุกอย่างแล้ว จะมีจานวนที่จ อดรถประมาณเท่าไร ควรเตรียมแผน
รับรองเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่เตรียมการจะลาบากในภายหน้าได้
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า คาดว่าจะมีที่จอดรถ
ประมาณ ๑๐๐ คัน
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รับทราบและให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไป
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส
ที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน 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 ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง
เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน 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 การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน

๒๕๕๙) แล้ว จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสาร
แนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๖ เรื่ อง รายงานการดาเนิน งานตามแผนการบริ หารทรั พยากรบุค คล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้ หอภาพยนตร์ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยได้นาเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิจารณาแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาให้ข้อสังเกต ความเห็นและ
ข้อเสนอเพื่อดาเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุ ณ ที่ ป รึ ก ษา ได้ ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่ า
Competency Gap มีความหมายว่าอย่างไร
นางสาวพจนี เอนกวนิช รองผู้อานวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า Competency Gap คือ
การประเมินช่องว่างความสามารถ ขณะนี้ได้รวบรวมไว้เรียบร้ อยแล้ว แต่ยังมีคนที่ยังไม่มีความ
เข้าใจการให้คะแนน คือให้คะแนนมากเกิน ทางอนุกรรมการบุคคลได้ให้ทางกรรมการที่ดูแลเรื่อง
ผลการประเมินมาพิจารณาดาเนินการกับผู้ที่ให้คะแนนเกินมาตรฐานว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ให้ข้ อเสนอแนะว่า ให้รอง
ผู้อานวยการที่ดูแลเรื่องงานทรัพยากรบุคคล เตรียมข้อมูลต่างๆ เช่น มีเจ้าหน้าที่กี่คน แต่ละคนมี
ความชานาญในเรื่องใดบ้าง มีเงินค่าตอบแทนเท่าไร เป็นต้น เพื่อเตรียมไว้สาหรับการประชุมครั้ง
ต่อไป หากคณะกรรมการขอทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะได้สามารถให้ข้อมูลกับคณะกรรมการได้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อมูล
เจ้าหน้าที่นั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณให้รายงานให้คณะกรรมการทราบปี
ละหนึ่งครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หอภาพยนตร์นาข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไป
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
ตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กพร.)
มิติที่ ๔ ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการกากับ
ดูแลกิจการ
ข้อที่ ๒ การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

๒.๑ มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เป็น
ผู้จัดทาแบบการประเมินและการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมและให้กรรมการใช้ในการประเมิน
ในปี นี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ในการประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดทาและพิจารณาแบบการประเมินดังกล่าว
สาหรับใช้ในปี ๒๕๕๙ แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า แบบ
ประเมินในข้อที่ ๗ หลักธรรมาภิบาลมีรายละเอียดมากควรแยกออกจากกัน
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้กรรมการมีหน้าที่ในเชิงรุก
บ้าง คณะกรรมการควรมีศักยภาพมากกว่านี้
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้แจ้งว่า ข้อเสนอแนะที่นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล เสนอ
มานั้น จะเป็นคะแนนได้ เพราะมองว่าเรามีปัญหาอย่างไร เป็นสิ่งที่สามารถปรับได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบแบบประเมิน และให้ฝ่ายเลขานุการแนบแบบประเมินคณะ
กรรมการบริหารมาพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๔.๑ เรื่อง การชี้แจงงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการ ได้แจ้งว่า ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จะมีการ
ชี้แจงงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ ทางหอภาพยนตร์ได้ห ารื อกับส านัก งบประมาณมากน้อ ย
เพีย งใด เพราะปีนี้ ห อภาพยนตร์ได้งบประมาณเพิ่มขึ้น มากกว่าหน่ว ยงานอื่นๆ ของกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งจะโยงไปถึงวาระสืบเนื่อง เรื่องการก่อสร้างอาคารที่มีความล่าช้า อาจจะมีการเรียก
ถาม ในเรื่องการก่อสร้างอาคารและงบตกแต่งด้วย ให้ทางหอภาพยนตร์เตรียมความพร้อมในเรื่อง
นี้ไว้ด้วย
เรื่องที่ ๒ ขอบคุณหอภาพยนตร์ที่กรุณาช่วยทางกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ๗๐ ปีของการครองราชย์ ซึ่ง มีการรวบรวมภาพถ่ายดารายุคเก่า จะมีการจัดแสดงที่หอ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ฯ ในช่วงเดือนกันยายน เป็นโครงการที่ได้บรรจุเป็นทางการโดยมี รอง
นายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน นี่คือตัวอย่างที่หอภาพยนตร์มีส่วน
ร่วมกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการภาพยนตร์ เมื่อถึงเวลาประชุมคระกรรมการภาพยนตร์ ฯ
แห่งชาติในทุกๆ เดือน ขอให้ทางหอภาพยนตร์เข้าร่วมด้วย จะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และจะได้โยงไป
ถึงเรื่องการช่วยประชาสัมพันธ์ให้หอภาพยนตร์ด้วย

มติ ที่ ป ระชุ ม

รั บ ทราบ และให้ ห อภาพยนตร์ น าข้ อ เสนอแนะที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
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