๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ สิงหาคม 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)
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
๒. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ
กรรมการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี
๑.๒. เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีเอกสารและสิ่งของที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฯ ฉบับที่ ๔๑ ประจาเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้มอบวารสารเพลงดนตรี
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ แก่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ
๓) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม
วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
และเอกสารรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔
วาระที่ ๔.๓ แผนปฏิบัติการและการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่ ๔.๖ เอกสารตัวชี้วัด กพร. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๔) ฝ่ายเลขานุการ เสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "๖๐ ปี รางวัล
ตุ๊กตาทอง" โดยได้เชิญ นคร วีระประวัติ อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และ
รงค์ ผ่ านฟ้ า มาร่วมพู ดคุยถึงเรื่องราว รางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ในวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปี ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นิทรรศการ “เพลินพยนต์” จัดที่โรงเรียนกสินธร
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดฉายภาพยนตร์พิเศษ รวมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ พระ
ราชประวัติ และฉายภาพยนตร์รายการพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ฯ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สะพานข้ามแม่น้าแคว
(๒๕๐๐) ในกิจกรรม “ทึ่ง! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม Indy in Salaya : พิมพกา โตวิระ จัดฉายผลงาน
หนังสั้นคัดสรรและหนังยาวเรื่องล่าสุดของผู้กากับหญิง พิมพกา โตวิระ เรื่อง มหาสมุทรและสุสาน
และร่วมสนทนาหลังภาพยนตร์จบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๗/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง การประชุมแนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่ ประธานกรรมการหอภาพยนตร์ได้มอบหมายให้ผู้อานวยการหอภาพยนตร์เป็น
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อให้
องค์การมหาชนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและประกาศของคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน ตามมาตรา ๕/๘ และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ซึ่งมีหัวข้อการเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน
๒. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการ
องค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
๓. หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การมหาชน
๔. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน
๕. กรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการองค์การมหาชนตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีข้อเปลี่ยนแปลงที่น่า สังเกตคือ
คณะกรรมการจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งมีประธาน ๑ คน และอนุกรรมการซึ่ง
เป็น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ๔ คน ในจานวนนี้ จะเป็ นผู้แทนจาก กพร. เป็ นอนุ กรรมการ ๑ คน และที่
เปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งคือ เดิมเมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาได้แล้ว ให้นาเสนอรัฐมนตรีเพื่อ
น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี แต่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ใ หม่ คณะอนุ ก รรมการสรรหาเสนอชื่ อ มาที่
คณะกรรมการบริหาร และสามารถเสนอรายชื่อประธานและกรรมการได้เป็นจานวนไม่เกินสอง
เท่ า ของจ านวนคณะกรรมการ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารคั ด เลื อ กรายชื่ อ เสนอรั ฐ มนตรี
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังอาจเสนอบัญชีรายชื่อสารองไว้จานวนหนึ่ง ในกรณีที่เมื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารแล้ว กรรมการคนใดลาออกหรือมีเหตุให้พ้นตาแหน่งก็สามารถเสนอแต่งตั้ง
แทนจากบัญชีนี้โดยไม่ต้องสรรหาใหม่ก็ได้

๔

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์ฯ ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสต
ทัศน์แห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ
โสตทัศน์แห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเสนอว่าเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพื้นที่
จริง นั้น
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งในขณะนี้ แม้ จ ะคื บ หน้ า ไปมากแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะให้
คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง
ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้ างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์
อนุรักษ์และบริการโสตทั ศน์แห่งชาติ ตามลาดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๖ ต่อด้วยรายงานความ
คืบหน้าการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งขณะนี้กาลังเทพื้นชั้น๖ มีความ
คืบหน้าพอสมควร และแจ้งว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ขยายเวลาการส่งงาน
ตามสัญญาก่อสร้าง โดยกาหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ร้านค้าหรือร้านอาหารที่
จะเข้ามาจาหน่ายที่หอภาพยนตร์ฯ ควรจัดหาร้านที่มีคุณภาพดี เพื่อช่วยเพิ่มภาพลักษณ์อาคารให้
ดูดีมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งประธานคณะอนุ ก รรมการ (นายศั ก ดิ น า ฉั ต รกุ ล ณ
อยุธยา) ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

๕
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑. การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒ ประเด็น คือ
๑.๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในและคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะไว้ คือเรื่องทะเบียนครุภัณฑ์ที่ยังล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน
จะต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะเข้าตรวจ
ผลการดาเนินการในเรื่องนี้คือ ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้มีหัวหน้ากลุ่มงานอานวยการคนใหม่เข้ามารับผิดชอบ
งานแล้ว และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว ทาให้มีความชัดเจน
มากขึ้น ทางกลุ่มงานอานวยการได้แจ้งว่าได้วางแผนที่จะจัดทารหัสและติดตั้งสติ๊กเกอร์ให้กับครุภัณฑ์ทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน เพื่อรองรับการเข้าตรวจของผู้ตรวจบัญชีที่จะเริ่มเข้าตรวจในเดือนตุลาคม
๑.๒ รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและรายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจาไตรมาส
ที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯครั้งก่อน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้คณะทางานจัด
วางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หากความเสี่ยงนั้นยังอยู่ใน
ระดับที่ต้องบริหารจัดการให้ลดต่าลงอีกก็สามารถจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงนั้นๆในปีงบประมาณถัดไป
ผลการดาเนินการ คณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงจะจัดประชุมในเดือน
กันยายนเพื่อจัดทาแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๑ ต่อไป
เรื่องที่ ๒ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงาน(Performance Auditing)
คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงาน ซึ่งปีนี้ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในได้ เลือกตรวจสอบโครงการ “งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์ ” งบประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ของกลุ่มงานดิจิตอล ผลการตรวจสอบโดยรวมถือว่า เป็นการดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ผู้ตรวจสอบได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
๑. โครงการนี้มีความสอดคล้องและตรงกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ไของหอ
ภาพยนตร์
๒. การสอบยันรายการตัดงบประมาณและผลการจ่ ายจริง พบว่ามีรายการตัดงบประมาณคลาดเคลื่อนไม่
ตรงกับการจ่ายจริง เนื่องจากรายการตัดงบประมาณรายการค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน งานงบประมาณได้ตัดยอดตาม
บันทึกขออนุมัติค่าจ้าง ๑๒ เดือน แต่ต่อมาผู้ช่วยปฏิบัติงานได้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และเปลี่ยนไปใช้
งบบุคลากรเป็นค่าจ้าง ทาให้การตัดงบสูงเกินความจริง เพราะมิได้มีการแจ้งกับงานงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ คือให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินการต่อ ๆ ไป
๓. จากการสรุปรายการครุภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ที่จัดหามาในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ พบว่าเป็นจานวนเงิน
๔๘,๔๙๗,๙๓๕.๖๒ บาท (สี่สิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์ ) ยังไม่รวม
ไฟล์ข้อมูลที่จัดเจ็บ ผู้ตรวจสอบเห็นว่าครุภัณ ฑ์ที่มีมูลค่าสูงและไฟล์ข้อมูลสาคัญ ของหอภาพยนตร์ ยังไม่มีการ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการประกันความเสียหายต่อครุภัณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการทาประกันวินาศภัยกับเครื่องมือและควรมีการป้องกันความสูญหายของข้อมูล
ด้วยการทา Back up ข้อมูลเก็บไว้ในอาคารหรือสถานที่อื่น ๆ
๔. เป็นเรื่องการควบคุมและจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ คือควรจะเร่งทาทะเบียนและติดรหัสครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นพร้อม ๆ กันทั้งหอภาพยนตร์ภายใน
เดือนกันยายนนี้

๖
๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์
สรุปภาพรวมก่อนถึงเดือนสุดท้ายของแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรพอเพียงตามมาตรฐานของสมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์นานาชาติ มีทั้งสิ้นจานวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายจานวน ๙ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๒๙ ที่ไม่บรรลุเป้าหมายจานวน ๕ โครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสมทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของ
ชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการศึกษา ค้นคว้าและการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งสิ้น
จานวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายจานวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายจานวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสามารถให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศของหอภาพยนตร์ได้สม
ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ของหอภาพยนตร์สู่สารธารณะชนตามปณิธานของหอ
ภาพยนตร์ได้ อ ย่ างกว้างขวางทั่ วประเทศ มี ทั้ งสิ้ น จ านวน ๙ โครงการ/กิ จ กรรม ที่ บ รรลุ เป้ าหมายจ านวน ๖
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ที่ไม่บรรลุเป้าหมายจานวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทั้งสิ้นจานวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายจานวน ๒
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ดาเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลาดับที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
เห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบจาก
ทางหอภาพยนตร์
ข. โครงการลาดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาพื้นชั้น ๖
จากทั้งหมด ๖ ชั้น กาหนดส่งมอบงานเดือนพฤศจิกายน
ค. โครงการที่ ๗ ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปกับ
ผู้รับเหมาเรื่องการขอขยายเวลา เฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบจากการขยายเวลา
การก่อสร้างอาคาร
ง. โครงการที่ ๑๓ งานซ่อมสงวนรักษาและงานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์และฟิล์ม ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัด กพร. นั้น ทาได้เกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แล้ว
จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ ซึ่งได้เลือกบูรณะภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการ
ฉ. โครงการที่ ๑๕ - ๑๗ ซึ่งเป็ นตัวชี้วัด กพร. นั้น ที่ได้ตกลงกับ กพร. ไว้ที่คะแนนที่ ๗.๒ ขณะนี้
ดาเนินการได้คะแนน ๙.๑ เกินเป้าหมายแล้วทั้ง ๓ โครงการ
ช. โครงการที่ ๒๒ โครงการ Film movers ยังไม่มีความคืบหน้าเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกับ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินโครงการของกองทุนอยู่
ซ. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Audio Guide ที่เป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดาเนินไป
ตามแผนและเชื่อได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
ฌ. โครงการที่ ๒๕ งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน แม้จะทาได้ต่ากว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือ ๑,๐๐๐
รายการ แต่ทางห้องสมุดได้ทาการสแกนนิตยสารเก่า ๒ หัว ซึ่งมีจานวนหลายร้อยเล่มมาก ซึ่งจะ
ใช้ชดเชยรายการที่ต่ากว่าเป้าได้

๗
ญ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ที่ตั้งเป้าไว้
ที่ ๑๒๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันเมือ่ รวมส่วนที่ได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แล้ว (๓,๒๔๙ คน)
จะได้จานวนรวม ๑๐๒,๕๒๘ คน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่นายศักดินา ฉัตร
กุล ณ อยุธยา พูดถึงศูนย์มานุษยวิทยาฯ มีกจิ กรรมการจัดฉายภาพยนตร์อาเซียน และมีการ
ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตนั้น ในโอกาสต่อไป หอภาพยนตร์ฯควรจะไปร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้
ได้ผลดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบและให้ ห อภาพยนตร์ฯ น าข้อเสนอแนะของที่ ป ระชุม ไปพิ จารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร
๔.๒ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
เพื่อให้เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙คระกรรมการหอภาพยนตร์ได้เห็นชอบ
ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ แล้ว สาหรับใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกครั้ง
หนึ่ง และเห็นว่ายังไม่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้หอ
ภาพยนตร์ฯ ปรับลดตัวชี้วัดเชิงปริมาณลงให้เหมาะสมเพราะที่กาหนดไว้เดิมสูงเกินไป
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ฯ สามารถเพิ่มเติม
กิจกรรมย่อยในรายกลยุทธ์ได้
นายศั ก ดิ น า ฉั ต รกุ ล ณ อยุ ธ ยา กรรมการ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่า ในปี ห น้ าจะครบแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี ให้หอภาพยนตร์ฯ ให้ความสาคัญกับแผนงานและเป้าหมายให้มากขึ้น เพราะปี
หน้าต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ยื น ยั น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เดิ ม และให้ ห อภาพยนตร์ ฯ น า
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
๔.๓ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ได้จัดทา
แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับไม่ เพี ยงพอต่อภารกิจการดาเนิน งาน ประกอบกับ เริ่มมีการเปิ ดใช้อาคารใหม่ จึงมีความ

๘
จาเป็นต้องใช้เงินสะสมของหอภาพยนตร์สมทบเช่นปีที่ผ่าน ๆ มา โดยขอใช้เงิ นสะสม สมทบอยู่ใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติงาน
และแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแจกในที่ประชุม)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อสังเกตว่า งบบุคลากร ที่
ได้รับจานวน ๒๕ ล้านบาท น้อยกว่างบดาเนินการตามภารกิจจานวน ๒๓ ล้านบาท จะเห็นว่าวัน
ข้างหน้าถ้าไม่มีงบลงทุนอีกแล้ว งบประมาณของหอภาพยนตร์ ฯ จะเหลือไม่มาก งบบุคลากรจะไม่
สูงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับงบดาเนินการและจะแก้ไขอย่างไร
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ เสนอว่า หากงบบุคลากรที่หอภาพยนตร์ได้รับจัดสรรนั้น
จะเกิ น ร้ อ ยละ ๓๐ ของงบประมาณทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรซึ่ ง จะไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มติ
คณะรัฐมนตรีปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หอภาพยนตร์ ฯ ต้องพยายามเพิ่มงบโครงการต่าง ๆ โดยต้องคิด
โครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อได้งบประมาณเพิ่มขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นว่า ควรคิดโครงการที่เกี่ยวกับ
การใช้อาคารใหม่ ไม่ควรคิดโครงการกระจายออกไปนอกพื้นที่
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการสร้างอาคารที่จอดรถคือ
เหตุผลที่จะของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ต้องรีบเจรจากับสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปให้ได้ที่สร้างอาคารจอดรถ เพราะระยะนี้ต้องเตรียมการตั้งงบประมาณแล้ว ขณะเดียวกันก็
ต้องเตรียมของบประมาณเกี่ยวกับการดูและรักษาอาคารและการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
สร้างใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์ส กุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ขณะนี้การตั้งงบประมาณ
ต้องผูกกับยุทธศาสตร์ชาติ องค์การมหาชนสามารถตั้งงบประมาณให้โยงกับยุทธศาสตร์ชาติได้
หรื อ ไม่ เพราะดู แ ล้ ว งบยุ ท ธศาสตร์ ยั งน้ อ ยมาก ในเดื อ นกั น ยายนกระทรวงวั ฒ นธรรมจะตั้ ง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล จะรับไปช่วยศึกษาให้ เพราะถ้าโยง
ไปยุทธศาสตร์ชาติได้ งบประมาณยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ อาจได้มากขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
๔.๔ เรื่อง การปรับเปลี่ยนประเภทและรายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่ง
ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็ นสมควร
ให้ มี ก ารปรับ เปลี่ ยนประเภทและรายละเอีย ดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งเพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ส่วนงานใหม่ ตลอดจนให้เหมาะสมกับกรอบ
อั ต ราก าลั งที่ มี อ ยู่ และบรรลุ ผ ลตามยุท ธศาสตร์แ ละเป้ าหมายของวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารจัด ตั้ งหอ
ภาพยนตร์ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้อง ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๙
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะปรับเปลี่ยนประเภทและรายละเอียด
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามโครงสร้างใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ และให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งประเภทปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไป
ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ และวิชาการ จานวนทั้งสิ้น ๒๐ ตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
ต้นไป
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (มี
เอกสารแนบแล้ว)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ แต่ให้ปรับแก้ไขผังแสดงอัตรากาลังโครงสร้างงาน
หอภาพยนตร์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลขกรอบอัตรากาลังและตัวเลขอัตรากาลังที่ว่างอยู่ ให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็นชอบรายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภทปฏิบัติการทั่วไป
ปฏิบัติการวิชาชีพ และวิชาการ จานวนทั้งสิ้น ๒๐ ตาแหน่ง โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ผู้อานวยการดาเนินการต่อไป
๔.๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้ประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์ ม ที่
คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้นาเสนอใน
การประชุมครั้งที่แล้ว และกรรมการได้ทาแบบประเมินตนเองส่งมอบคณะอนุกรรมการติดตามผล
แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอผลการประเมิน เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณา (มีเอกสาร
แนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ
๔.๖ เรื่อง ตัวชี้วัดของ กพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ข อให้ อ งค์ ก ารมหาชนจั ด ท าข้ อ เสนอตั วชี้ วัด ขององค์ ก าร
มหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือ
ประธานกรรมการองค์ ก ารมหาชน โดยให้ แ นบแผนยุ ท ธศาสตร์และแผนปฏิ บั ติ งานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประจาปีฉบับล่าสุด ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ นัน้
หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการจัดทาข้อเสนอตัวชี้วัดของหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม

๑๐
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และตั้งข้อสังเกตให้หอภาพยนตร์พยายาม
ดาเนินการเรื่องการพัฒนาพื้นฐานขององค์กรและบุคลากรให้ดีก่อน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ฯ นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่อง การปรับปรุงรูปเล่มจดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ ฯ
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ฯ ควรปรับปรุง
จดหมายข่าวให้ดูน่าสนใจและน่าเก็บสะสมมากขึ้น และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนรูปแบบ
จากจดหมายข่าวให้เป็นรูปแบบวารสาร ส่วนบทความเนื้อหาดีอยู่แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ฯ รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

