รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

กรรมการ
(ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ที่ปรึกษา
นายนิวัติ กองเพียร
ที่ปรึกษา
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ
ที่ปรึกษา
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
กรรมการ
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
กรรมการ
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
กรรมการ
นายจิระ มะลิกุล
กรรมการ
นายประวิทย์ แต่งอักษร
กรรมการ
นายโดม สุขวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
นางสาวณัฐชยา สมนิยาม
นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
๒. นายก้อง ฤทธิ์ดี
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น

ประธานกรรมการ
กรรมการ

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ กรรมการและ
เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ประธานกรรมการติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ใน
ครั้งนี้ จึงขอให้ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ซึ่งที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบให้ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

มติที่ประชุม
๑.๒

เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง ของที่ระลึกและเอกสารทีแ่ จกในที่ประชุม
๑) บัตรชมคอนเสิร์ตครูแก้ว จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
๒) เอกสารประกอบวาระที่ ๓ รายงานการเดินทางไปประชุมสามัญประจาปีของ
สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๙ ณ ประเทศ
สิงคโปร์
๓) เอกสารเพิ่ ม เติ ม วาระที่ ๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
๔) เอกสารรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุ การ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึน้ จอ)
เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ได้ เ ปิ ด รั บ บริ จ าคเงิ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยเนปาล จากชาวหอภาพยนตร์ โดยส่งต่อเงินบริจาคจานวน ๑๑,๘๓๑ บาท ๖๐ สตางค์
ให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อดาเนินการช่วยเหลือต่อไป
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บริษัท อิตาเลียนไทย เดเวลลอปเม้น จากัด มหาชน ได้ทา
การตอกเสาเข็มต้นแรกอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นอาคารแห่งใหม่
ของหอภาพยนตร์ บนพื้น ที่ใช้ส อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์
และการให้บริการเพื่อการค้นคว้าศึกษาและการเผยแพร่มรดกโสตทัศน์ของชาติ
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี
ชาตกาล ครูเนรมิต (อานวย กลัสนิมิ) ด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย พร้อมการพากย์สดจาก
ทีมพากย์ จีรจิต สุทธิชัย ทิวาพร โดยมีครอบครัวของครูเนรมิตมาร่วมรายการสนทนาราลึกถึง
บุคคลสาคัญท่านนี้ ในฐานะปูชนียบุคคลผู้มีเส้นทางชีวิตพาดผ่านหลายช่วงเวลาสาคัญของวงการ
ภาพยนตร์ไทย ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์เรื่องสาคัญเอาไว้มากมาย อาทิ ภาพยนตร์ ๓ เรื่องที่

ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกภาพยนตร์ข องชาติ ได้ แ ก่ เรื อนแพ ผู้ ช นะสิ บ ทิศ และพี่ช าย
นอกจากนี้ ครูเนรมิต ยังเป็นผู้มีส่วนสร้างบุคลากรขึ้นมาเป็นกาลังหลักของวงการภาพยนตร์ไทยอีก
จานวนมาก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)
ที่ประชุมขอปรับแก้ดังนี้ หน้าที่ ๑๑ วาระที่ ๔.๕ ข้อเสนอแนะของนายศักดินา ฉัตรกุล
ณ อยุธยา คาว่า “๕ ก๊อปปี้” แก้เป็นคาว่า “๕ ชุด” ให้เติมคาว่า “Internet” ท้ายคาว่า
“การใช้ไอที” และให้แก้ไข “ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์” เป็น “รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ที่ได้ปรับแก้แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่อง รายงานการไปร่วมประชุมสามัญประจาปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก
ตามที่หอภาพยนตร์ฯ มอบให้ นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการเป็นผู้แทนจาก
หอภาพยนตร์ ฯ ไปร่ ว มงานประชุ มสามั ญประจาปีของสมาคมอนุรัก ษ์สื่ อ โสตทั ศน์แ ห่ งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก ครั้งที่ ๑๙ (SEAPAVAA) ที่ประเทศสิงค์โปร ระหว่างวันที่ ๒๒ –
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี ขอรายงานผลการร่วมประชุม เพื่อเสนอที่
ประชุม เพื่อทราบ
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี ได้รายงานที่ประชุมว่า ได้เข้าร่วมงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่หอ
ภาพยนตร์ ได้แก่ นางณัฐชยา สมนิยาม ผู้ตรวจสอบภายใน และนางสาวคนธรส โชติช่วงสถาพร
นักวิชาการภาพยนตร์กลุ่มงานสารสนเทศ หัวข้อสาคัญของการประชุมทางวิชาการครั้งนี้พูดถึงการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงาน เพื่อสร้างการสนับสนุนจากสาธารณชน และการบริหาร
จัดการหอภาพยนตร์หรือหน่วยงานอนุรักษ์ให้ยั่งยืน สวนการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้า กาหนดที่
เกาะกวม เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การด าเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ ของหอภาพยนตร์ ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวัน พุธ ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม SEAPAVA ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๘
เมษายน ๒๕๕๘ ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ
การตรวจสอบภายใน
อนุติดตามฯ และผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้ช่วยกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบทาน
งบการเงินประจาไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานผลการติดตาม
การใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็น ผู้จัดทา โดยอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็ นตามที่ผู้ ตรวจสอบภายในเสนอมา ซึ่ง
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์และผู้ตรวจสอบภายในจะได้นาเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารต่อไป
การติดตามแผน
๑. ภาพรวม
จากการติดตามการดาเนิน โครงการทั้ง ๓๘ โครงการพบว่ามีโครงการที่บรรลุเป้าหมายและ
เป็นไปตามแผนจานวน ๒๓ โครงการและโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจานวน ๑๕ โครงการ
๒. สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีข้อยุติกับ กพร. ในตัวชี้วัดมิติที่ ๔ ข้อ ๔.๒ ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ตามที่ กพร. ตกลงที่จะให้ ปปช. เป็นหน่วยงานประเมิน
ตัวชี้วัดตัวนี้ โดยที่เกณฑ์การให้คะแนนเพิ่งออกมา และเป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดแบบทั่วไปกับทุกองค์การ
มหาชน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานอิสระ ซึ่งหลายหน่วยงานมีลักษณะ บทบาทหน้าที่ เป้าหมาย
ในการทางานต่างกัน ซึ่งทาให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความกังวลใจและยังไม่พึงพอใจกับตัวชี้วัดตัวนี้
๓. ประเด็นที่มีการจับตาเป็นพิเศษ
ก. โครงการคลังแรกรับฯ ซึ่งสิ้นสุดสัญญาและหอภาพยนตร์ได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง
แล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาคานวณเงินที่
เหลือและค่าใช้จ่ ายในส่ วนที่ผู้ รับเหมาเดิมได้ดาเนินการไปแล้ ว เร่งรัดการคืนพื้นที่อาคารจาก
ผู้รับเหมารายเก่า ตระเตรียมพื้นที่เพื่อให้โครงการต่อเนื่องอื่น ๆ สามารถเข้าไปติดตั้งดาเนินการได้
รวมทั้งจัดหาผู้ก่อสร้างรายใหม่เข้ามาดาเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ
ข. ความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ ได้ส่งผลกระทบกับโครงการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ ให้ล่าช้าไปด้วย (โครงการลาดับที่ ๒-๘ และกลยุทธ์ที่ ๒ โครงการลาดับที่ ๑๑-๑๔ )

ค. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (อาคารใหญ่, โครงการลาดับที่ ๑๐ ) เดินหน้าตามกาหนด
ง. โครงการโรงหนังโรงเรียน จะมีการปรับลดตัว ชี้วัด ที่เป็นจานวนพื้นที่จังหวัดจาก ๑๒
จังหวัด เป็น ๑๐ จังหวัด และปรับลดจานวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ในรถโรงหนังลง เนื่องจากเมื่อ
คานวณเวลาและรอบที่จะทาได้สูงสุดในเวลาที่เหลือแล้วไม่อาจทายอดได้ตามที่ ตั้งเป้าไว้แต่แรก
เนื่องจากจะต้องมีช่วงเวลาที่รถจะต้องพักเพื่อการบารุงรักษา ในการนี้หอภาพยนตร์ต้องยื่นอุทรณ์
ต่อ กพร. เพื่อขอปรับแก้
จ. ตัวชี้วัด กพร. ที๑่ .๔ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา Application พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย ปรากฏว่าผู้จัดทา Application ที่หอภาพยนตร์ว่าจ้าง ทางานล่าช้ากว่าที่กาหนดว่าจะแล้ว
เสร็จและเปิดให้ใช้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อที่จะวัดคะแนนระดับต่อไปจากการเข้า
ใช้บริการ ดังนั้น หอภาพยนตร์จะต้องเร่งรั ดให้ผู้รับจ้างจัดทาให้สาเร็จตามกาหนด เนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดของ กพร. ด้วย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปัญหา
การก่อสร้างอาคารคลังแรกรับต้องดาเนินการให้เร็วที่สุด ต้องรีบดาเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่ง
จะต้องประเมินว่างานที่จะต้องทาต่อไปนั้นกับงบประมาณที่เหลืออยู่จะพอหรือไม่ หากไม่พออาจ
ต้องของบประมาณเพิ่มเติม
ดร.ชาคร วิ ภู ษ ณวนิ ช กรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนประธาน ได้ ชี้ แ จงที่ ป ระชุ ม ว่ า
ผู้อานวยการต้องให้ผู้ออกแบบประเมินว่าขณะนี้ทาไปแล้วทั้งหมดเป็นเงินจานวนเท่าไร และมี
งบประมาณเหลือเท่าไร ให้คานวณราคากลางมาว่างานที่เหลือจะใช้เงินเท่าไร ถ้าเงินที่เหลืออยู่ไม่
พอ อาจต้องขอใช้เงินสะสมที่เหลืออยู่เพราะถ้าไปของบประมาณแผ่นดินขณะนี้คงไม่ทัน โดยให้ใช้
อานาจคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการปรับแผน ให้ทางหอภาพยนตร์ไปปรึ กษากับ
กรมบัญชีกลางก่อน

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดาเนินการ
๔.๒ เรื่อง ขอปรับปรุงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการดาเนินงานของ
โครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มวงเงินในรายการงบดาเนินงานทั่วไป
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้อ นุมัติแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีงบดาเนินการ
ทั่วไปจานวน ๑๕,๘๘๐,๕๐๐ บาท นั้น
เนื่องจากในปัจจุบันหอภาพยนตร์มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณดาเนินการทั่วไปมาก
ขึ้น เช่น ความจาเป็นด้านการปรับปรุ ง การซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ และการจัดหา
พื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว เนื่องจากปัญหาจากการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับไม่สาเร็จตามสัญญา
ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่อาจเกินกว่าที่วางแผนไว้ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์จึงมีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนแปลงรายจ่ายดาเนินงานตามแผนงานโครงการบางโครงการซึ่งไม่จาเป็นต้องดาเนินการแล้ว
เพราะมีทางเลือกอื่นที่ทดแทนได้ ไปเป็นรายการงบดาเนินการทั่วไปของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นจานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ยการเงิ น การบั ญ ชี
การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. (๒) “ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภท
รายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจาปีในยอดรวม และในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ผู้อานวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ”
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายจ่าย
ดาเนินการตามแผนงานโครงการ จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเป็น
รายการงบดาเนินการทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีเอกสารแนบแล้ว)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเด็น
ที่เสนอมา ควรเป็นการชะลอโครงการทาฐานข้อมูลออกไปก่อน ไม่ใช่เลิกไปเลย ต้องมีเหตุผลว่า
ชะลอโครงการนี้เพราะเหตุใด ไม่ใช่ยกเลิก ถ้ายกเลิกหมายถึงไม่ทาอีก แล้ว แต่ถ้าชะลอ อาจจะไป
ทาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในกรณีนี้หอภาพยนตร์เห็นว่าการทาระบบวีดิโอออนดีมานด์มีความ
จาเป็นเร่งด่วนกว่า ดังนั้นจึงควรขอเป็นการปรับปรุงงบประมาณจะเหมาะสมกว่า
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า
เมื่ อ เราใช้ อ านาจตามระเบี ย บของเราในการเปลี่ ย นแปลงงบประมาณนี้ ไ ด้ เ อง ทางส านั ก
งบประมาณอาจจะไม่รับทราบ เพราะเดิมเป็นการของบเพื่อจัดทาฐานข้อมูล เพราะฉะนั้นในปีหน้า
หอภาพยนตร์ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่รายการเดียวกันเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้

มติที่ประชุม

เห็น ชอบในหลักการ แต่ ให้ ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ไปปรับปรุงแผนการ
ดาเนินการและนามาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
๔.๓ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (วาระลับ)
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มอบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลนาผลการ
ประเมินไปพิจารณากาหนดค่าตอบแทนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นั้น
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ดร. ชาคร วิภูษณวนิช ขอรายงานผลการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มเงินให้เดือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบ

มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ทางส านัก
พระราชวัง กองพระราชพิธี ผู้ว่าราชการนครปฐม และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด

นครปฐม ได้มาประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ใน
พิธีวางศิลาฤกษ์ เจิมรถโรงหนัง วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยพร้อมเพรียงกันแล้วเมื่อเช้านี้ (วันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ซึ่งทางกองพระราชพิธีจะได้จั ดทากาหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
และกรมโยธาธิก ารและผั งเมือ งจะด าเนิน การเรื่อ งเตรี ยมสถานที่ จึ งคาดว่า การทุ กอย่า งจะ
ดาเนินการไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
หอภาพยนตร์จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านมาร่วมงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ เรื่อง ครบรอบ ๑๒๐ ปี ของภาพยนตร์
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า หอภาพยนตร์ได้เตรียมการเรื่องปี
๒๕๕๘ นี้ เป็ น วาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ของภาพยนตร์ โ ลกหรือไม่ เพราะเท่าที่ ทราบมีห ลายๆ
หน่วยงานเริ่มมีกิจกรรมบ้างแล้ว
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์มีกิจกรรมอยู่แล้วใน
ส่วนของวันประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกและภาพยนตร์ไทย คือในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปีจะมี
การจัดกิจกรรมวันภาพยนตร์โลก ซึ่งคงจะจัดเหมือนเช่นทุกปี
นายสั ณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้ อานวยหอภาพยนตร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ห อ
ภาพยนตร์กาลังเตรียมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้ง
ที่ ๕ โดยจัดทาวีดิทัศน์ รวม ๑๐๐ ภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วเข้าด้วยกัน ความยาวประมาณ
๑๐ นาที อาจจะใช้วีดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง ๑๒๐ ปีภาพยนตร์โลกของไทยด้วยก็ได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น. กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ฝ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

