รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ผู้แทน)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายจรูญ นราคร ผู้แทน)
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
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
ไม่มี

มติที่ประชุม
๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า มีเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่
๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๒ ประจาเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙
๒) สูจิบัตรงานเทศกาลหนัง WIM WENDERS หอภาพยนตร์จัดงานร่วมกับ สถาบัน
GOETHE
๓) หนังสือ “ไม่ใช่แค่สั่งแอ็กชั่น” โดย เปี๊ยกโปสเตอร์
๔) สมุดดีดเมืองมายา
และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม สาหรับวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสาคัญ
จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และเอกสารประกอบวาระอื่นๆ เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุ การ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้ นในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึน้ จอ)
วั น พุ ธ ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙หอภาพยนตร์ จั ด งานแถลงข่ า วขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ห้องภาพยนตร์สถาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย
ได้ เ ชิ ญ อ.ศั ก ดิ น า ฉั ต รกุ ล ณ อยุ ธ ยา, พลเอก บั ญ ชร ชวาลศิ ล ป์ และกฤติ ย า กาวี ว งศ์
คณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๕ มาร่วมพูดคุย โดย
มีสื่อมวลชน ๕ ช่อง ได้แก่ ช่อง ๕ ไทยพีบีเอส voice tv True และวิทยุเพื่อการศึกษา เข้า
ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้
และในเวลา ๑๘.๐๐ น. ได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มรดกพระจอมเกล้า ภาพยนตร์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๕ ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ หอภาพยนตร์ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิด
เทศกาลภาพยนตร์ Wim Wemders : A Retrospective ด้วยจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Wings of
Desire ผลงานของผู้กากับชั้นครู Wim Wemders รูปแบบกลางแปลง ซึ่งเป็นการจัดฉายระบบ
ดิจิทัล บนจอหนังสูง ๑๔ เมตร ณ สวนลุมพินี

๑.๒.๓ การก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ช่วง ๒
เดือนที่ผ่านมา คืบหน้าไปมากขณะนี้ได้ก่อสร้างถึงชั้นที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว น่าจะทันส่งมอบ
งานในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนอาคารคลังแรกรับที่เลิกสัญญากับผู้รับจ้างเดิม ขณะนี้ได้ลง
นามสั ญญากั บ ผู้ รั บ จ้ า งรายใหม่ คือ บริ ษัทอิ ตาเลี่ ย นไทย ส่ ว นอาคารเก็บ รักษาสิ่ งเกี่ ยวเนื่อ ง
ภาพยนตร์ซ่ึงเป็นอาคารแฝดติดกับอาคารคลังแรกรับ อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา ปัญหาคือ
รัฐบาลเร่งรัดให้ทาสัญญาให้เสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน
ที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๙
การตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานได้ร่วมกันพิจารณา
และกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้
ตรวจสอบภายในได้นาเสนอดังนี้คือ
๑. ได้ให้ข้อสังเกตจากการตรวจทานงบการเงินในครั้งนี้ ๖ ข้อ
๒. ได้ทาการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ และไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ มานาเสนอ
๓. ได้นาเสนอการตรวจสอบรายงานบัญชีพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแล้ว
เรื่องที่ ๒ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงินและการบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ทาการทดสอบระบบการรับเงิน และการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบใบสาคัญรับ เงิน

ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (จานวน ๕๒ ฉบับ) และการนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของหอภาพยนตร์ ได้มีการทา
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบางจุดที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนไปแล้ว
การติดตามแผนยุทธศาสตร์
๑. สาหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในเดือนนี้ยังดาเนินไปตามที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุป
แล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จานวน ๔๐ โครงการ ดาเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
ในแผนจานวน ๓๑ โครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๖ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกาหนด
ดาเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลาดับที่ ๑) มีความคืบหน้าไปมาก ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๗ แล้ว แต่
ยังช้าอยู่กว่าแผนอยู่ ๒ งวดงาน กาลังเร่งการส่งงวดงานให้เข้าตามแผน
ข. อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ (โครงการลาดับที่ ๒) ขณะนี้ได้มีการประชุมเรื่องราคา
กลางแล้วจะได้ข้อสรุปในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์นี้
ค. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลาดับที่ ๓) ได้มีกาหนดเซ็นสัญญากันวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
และอาคารจะเสร็จสมบูรณ์ ๖ เดือนหลังจากนี้
ง. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชาระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชี้วัด กพร. ในอัตราส่วน
ที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ ที่ประชุมได้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ พบว่าปัญหาคือขาดพาหนะเคลื่อนย้าย
ของจากคลัง ซึ่งที่ประชุมอนุตรวจสอบฯ ในเดือนก่อนเห็นว่าควรจะเสนอให้หอภาพยนตร์ซื้อรถ
กระบะหนึ่งคันเพื่อการนี้ ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมีข้อสรุปใหม่ให้หอภาพยนตร์จัดการเช่ารถ
กระบะเพื่อการขนย้ายตามภารกิจนี้ สัปดาห์ละ ๒ วัน จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้ซึ่งเป็นวันสิ้นสุด
ของกิจการตามตัวชี้วัดนี้
จ. โครงการที่ ๑๖ งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์ยังทาได้ต่ากว่าเป้าหมายมาก
ผู้รับผิดชอบกาลังจะนาเสนอปรับลดตัวชี้วัด
ฉ. โครงการที่ ๒๔ กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ได้เริ่มแล้วแต่พบว่ามีจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการน้อยมาก คือ ๕ คน น้อยกว่ารุ่นก่อน ๆ จึงเสนอให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนาสู่การ
ปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป
ช. กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออกทาได้” (โครงการลาดับที่ ๒๖) ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก
ซ. โครงการที่ ๒๗ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สาหรับ ระบบ Android
กาลังจะเสร็จ ตอนนี้กาลังวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้มาดาวน์โหลดให้มาก กิจกรรมนี้เป็น
ตัวชี้วัด กพร. ด้วย
นายกิ ต ติ ศัก ดิ์ สุ ว รรณโภคิ น ที่ ป รึ ก ษา ให้ ข้ อ เสนอแนะที่ ป ระชุ ม ว่ า ควรเปลี่ ย นชื่ อ
กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะคาว่าประวัติศาสตร์
ทาให้รู้สึกไม่น่าสนใจ
นางจิ ระนั นท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ความเห็ นว่า เห็ นด้ว ยว่าควรปรับชื่อวิชาให้
น่าสนใจ
นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะที่ประชุมว่า การปรับลดราคาเข้า
อบรมกิจกรรมอาจทาให้คนสนใจเข้าอบรมมากขึ้น และสถานที่หอภาพยนตร์ต้องเดินทางไกล อาจ
เป็นอีกเหตุผลที่ทาให้คนมาร่วมกิจกรรมน้อย และถ้ามีการโฆษณาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจะทาให้
การรับรู้ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ให้ข้อ ความเห็นว่า แม้จานวนผู้
เข้าอบรมประวัติศาสตร์เพียง ๕ คนก็เพียงพอแล้ว เมื่อบุคคลเหล่านั้นผ่ายการอบรมสามารถไป
บอกต่อกับ บุคคลรอบข้างของเขาได้ และควรนาผู้เข้าอบรมไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ ซึ่งสมมุติว่าในจานวน ๕ คน มีคุณภาพเท่าวิทยากร ก็ถือว่าประสบความสาเร็จ และ
เห็นว่าควรข้ามเงื่อนไขที่ว่า จานวนผู้เข้าร่วมอบรมน้อยหรือสถานที่อบรมไกลให้ได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นาความเห็นและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๒ เรื่องการปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ตามคาสั่ งคณะกรรมการบริห ารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งนอกเหนือจาก
การทาหน้ าที่ด้านกากับ ดูแลการบริห ารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ฯ แล้ ว ยังได้มอบหมาย
ภารกิจเพิ่มเติมให้มีอานาจหน้าที่ในการกลั่นกรองร่ างระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศต่างๆ
ของหอภาพยนตร์ ที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้วย นั้น
ขณะเดียวกันหอภาพยนตร์ ฯ ได้พัฒนางานด้านบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคคลที่
จัดทาขึ้นใหม่ จะทาให้ภารกิจของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ในการทาหน้าที่กากับดูแล
และพิ จ ารณากลั่ น กรองวาระด้ า นการบริห ารงานบุค คลเพื่อ น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารฯ
เพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับ ปัจจุบันหอภาพยนตร์มีรองผู้อานวยการ ๓ ฝ่าย และรองผู้อานวยการที่
ดูแลกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ซึ่งมีงานบริหารงานบุคคลอยู่ด้วยนั้น คือรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
หอภาพยนตร์ ฯ จึ ง เห็ น ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ภารกิ จ หน้ า ที่ ข องอนุ ก รรมการ
บริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ฯ โดยยกเลิกหน้าที่ด้านการกลั่นกรองร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ออกจากคาสั่งและปรับเปลี่ยนตาแหน่งอนุกรรมการจากเดิมคือ นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รอง
ผู้อานวยการในคณะอนุกรรมการเป็น นางสาวพจนี เอนกวนิช รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ร่างคาสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ ๒/
๒๕๕๘ แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้แก้ไขเรื่องคาสั่ง เป็นคาว่า “การปรับปรุงอานาจหน้าที่
และเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์
ตามทีพ่ ระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งระบุให้องค์การมหาชน
แก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ให้สอดคล้องภายใน ๑๘๐ วัน และหอภาพยนตร์ มีการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อง อันเป็นเหตุให้มีร่างระเบียบข้อบังคับที่ต้องพิจารณา

เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันหอภาพยนตร์ ฯ มีแผนการจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งและประกาศ
ต่าง ๆ มากขึ้น ประกอบกับได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ทาให้องค์การมหาชนทุกแห่งต้อ งปรับแก้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งของแต่ละองค์การให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติใหม่ ตลอดจนอาจต้องปรับแก้ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
ตามลาดับด้วย
หอภาพยนตร์ฯ พิจารณาว่าเห็นควรแต่งตั้งอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หอภาพยนตร์ขึ้นเพื่อดาเนินการดังกล่าว โดยให้มีองค์ประกอบดังนี้
๑. กรรมการบริหารหอภาพยนตร์หนึ่งคน เป็นประธาน
๒. ผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เป็นอนุกรรมการ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสองคน
เป็นอนุกรรมการ
๓. รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ที่ได้รับ
มอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างคาสั่งในช่วงอานาจหน้าที่ข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ ดังนี้
๑. พิจารณาทบทวนและจัดลาดับความสาคัญหรือความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงพระ
ราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและข้อกาหนดต่างๆ ของหอภาพยนตร์
๒. พิจารณาเสนอความเห็นและจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ต่อกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะที่ประชุมว่า ในร่างคาสั่ง ตาแหน่ง
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ ให้ใส่ตาแหน่งแทนการระบุชื่อเพื่อจะได้ใช้คาสั่งนี้ได้ตลอดไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๔.๑ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ให้หอภาพยนตร์ปรับแก้รายงานผลการ
บริห ารความเสี่ ยง นั้ น หอภาพยนตร์ ฯ ได้ปรับแก้ตามที่ประชุมเสนอแนะเรียบร้อยแล้ ว ฝ่าย
เลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ เรื่อง พ.ร.บ.องค์การมหาชนฉบับใหม่ กาหนดให้บุคคลเป็นกรรมการองค์การมหาชน
ได้ไม่เกิน ๓ องค์การ
ดร.ชาคร วิภู ษณวนิช กรรมการ ขอแจ้ง ให้ ที่ ประชุมทราบว่ า ตามที่ พ.ร.บ.องค์การ
มหาชนฉบับ ใหม่ กาหนดให้บุคคลเป็นกรรมการองค์การมหาชนได้ไม่เกิน ๓ องค์การ ซึ่งอาจ

รวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติคือ หอภาพยนตร์ ฯ จะต้องตรวจสอบการดารง
ตาแหน่งของกรรมการภายใน ๓๐ วัน นั้น หากกรรมการท่านใดเป็นกรรมการในองค์การมหาชน
อื่นเกิน ๓ องค์การ จะต้องลาออกจากองค์การหนึ่งองค์การใดให้เหลือไม่เกิน ๓ องค์การ หรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี จนเหลือไม่เกินจานวนที่กาหนดภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใหม่นี้ใช้บังคับ ถ้ามิได้ดาเนินการดังกล่าว ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถือว่าพ้นจากตาแหน่งกรรมการที่ได้รับตาแหน่งทั้งหมด ตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กาหนด ๓๐ วัน ในกรณีที่เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ห้ามมิให้ได้รับเบี้ยประชุมหรือผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังครบ ๓๐ วัน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการ
แทนจนเหลือไม่เกินจานวนที่กาหนด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

