รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาสถานภาพขององค์การมหาชน
ประธานแจ้งว่าเมื่อประมาณต้นเดือนนี้ ได้ทราบเป็นการภายในว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติได้
มีการประชุมเพื่อพิจารณาสถานภาพขององค์การมหาชนต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เช่น สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นการ
ประชุมเพื่อพิจารณาว่าองค์การมหาชนแต่ละองค์การมีผลงานอย่างไรและสมควรให้ดาเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือควรปรับยุบ เมื่อพิจารณาถึงหอภาพยนตร์ ผู้แทนจากสานักงบประมาณและ
กพร. ได้นาเสนอว่าหอภาพยนตร์มีผลงานระดับดี คุ้มค่างบประมาณ สมควรให้ดาเนินการต่อไปได้
แต่ มี ก รรมการบางท่ า นไม่ รู้ จั ก หอภาพยนตร์ และได้ ส อบถามว่ า ใครเป็ น ประธานคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งก็ไม่รู้จักอีก จึงมีผู้ช่วยชี้แจงอธิบาย ที่สุดที่ประชุมจึง พิจารณาเห็นชอบให้หอ
ภาพยนตร์ดาเนินการต่อไปได้
ประธาน ได้ให้ความเห็น ว่า ต่อไปคณะกรรมการต้องหาวิธีการช่วยให้ห อภาพยนตร์มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากกว่านี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง หนังสือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องข้อสังเกตการตรวจสอบการ
จัดซือ้ ที่ดิน
ประธานแจ้งว่า ได้รับหนังสือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดซื้อที่ดิน คือ กรณีการจัดซื้อที่ดินของหอภาพยนตร์ ตั้งแต่เมื่อ
ปี ๒๕๕๔ ราคา ๕ ล้านบาท ซึ่งสานักงาน ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการจัดซื้อที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐
ล้ า นบาท ซึ่ ง ตามระเบี ย บหอภาพยนตร์ ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่ ใ นอ านาจของ
ผู้ อ านวยการ หากเกิ น ๑๐ ล้ า นบาทให้ ผ่ านความเห็ น ชอบของคณะกรรมการฯ ดัง นั้น การที่
ผู้อานวยการนาเรื่องการจัดซื้อที่ดินราคา ๕ ล้านบาทให้คณะกรรมการ ฯ อนุมัติจึงไม่อยู่ในกรอบ
ของระเบียบดังกล่าว นอกจากนีใ้ นการจัดซื้อซึง่ ใช้วิธีพิเศษนั้น ระเบียบพัสดุของหอภาพยนตร์ไม่ได้
กาหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อระบุรายการที่จาเป็นต้องมี เป็นต้นว่า ราคาประเมิน
ของทางราชการ และราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อ ครั้งหลังสุด
ประมาณ ๓ ราย เช่นเดียวกับที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกาหนดไว้ ดังนั้นสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร์ พิจารณาดาเนินการดังนี้
๑. ให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกาหนดให้
มีขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทารายงานการขอซื้อขอจ้างให้สอดคล้องกับระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี
๒. กาชับให้หอภาพยนตร์ฯ ดาเนินกระบวนการจัดหาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบ
หอภาพยนตร์ ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อดาเนินการแล้ว ให้รายงานให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

ประธาน แจ้ ง ว่ า คณะกรรมการจึ ง ขอก าชั บ ผู้ อ านวยการ ให้ รั บ ทราบและด าเนิ น
กระบวนการจัดหาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒
อย่างเคร่งครัด และขอมอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ รับเรื่องการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบพัสดุของหอภาพยนตร์ ฯ ไปดาเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า ขอมอบหนังสือซึ่ง หอภาพยนตร์พิมพ์ออกเผยแพร่ในเดือนสิงหาคมนี้
ได้แก่
๑) หนังสือนิยาย “พระเจ้าช้างเผือก” ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๒) จดหมายข่าว หอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๒๙ เดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๓) สูจิบัตรเทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ ๑๙
และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม สาหรับวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสาคัญ
จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมสาคัญ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งจัดขึ้นในรอบเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึน้ จอ)
วันที่ ๑๓ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย จัดงานเทศกาล
ภาพยนตร์ สั้ น ครั้ ง ที่ ๑๙ เป็น เทศกาลที่ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ เปิด พื้นที่ ให้ กับคนทาหนัง ได้แ สดง
ศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการทาหนังสั้น และเป็นการสร้างกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์
คุณภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้มีภาพยนตร์เข้าร่วมงานประมาณหนึ่งพันเรื่อง
โดยตลอดทั้ง ๑๐ วัน ได้มีการจัดฉายและประกวดภาพยนตร์สั้นจากไทยและต่างประเทศ
หลากหลายโปรแกรม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบัน
ปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาในหัวข้อ “สงครามและสันติภาพ ณ สยาม” เป็นหนึ่ง
ใ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ง า น ค ร บ ร อ บ ๗ ๐ ปี วั น สั น ติ ภ า พ ไ ท ย ณ ห อ ป ร ะ ชุ ม ศ รี บู ร พ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันดังกล่าว หอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์สาคัญ สภาพบ้านเมือง
ตลอดจนวิถีชี วิ ตของคนไทยในช่ว งสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมี โดม สุ ข วงศ์ ผู้ อ านวยการหอ
ภาพยนตร์ และ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ เป็นวิทยากร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)
ฝ่ายเลขาขอแก้ไขคาที่พิมพ์ตกหล่น วาระที่ ๑.๒.๒ หน้า ๖ เอดิสัน นักประดิษฐ์ชื่อดังแห่ง
อมเริกา แก้เป็น อเมริกา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่อง การพิจารณางบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่ฝ่ า ยเลขา ฯ ได้ แจ้ง ในการประชุม ครั้ง ที่ ๗/๒๕๕๘ วัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ว่าหอภาพยนตร์ได้จัดทาคาของประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเสนอคา
ของบประมาณเป็ น เงิ น ๒๒๘,๗๒๙,๖๐๐ บาท และส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาแล้ ว ได้ ตั้ ง
งบประมาณให้จานวน ๑๘๘,๓๑๕,๒๐๐ บาท ซึ่งต่อมาในขั้นตอนพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภา
นิ ติ บั ญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ และการพิจ ารณาโดยคณะอนุ ก รรมาธิ การชุ ด ต่า งๆ ได้ มีก ารปรับ ลด
งบประมาณของหอภาพยนตร์ลง ๑๓,๘๐๐,๔๐๐ บาท ทาให้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของหอภาพยนตร์คงเหลือทั้งสิ้น ๑๗๔,๕๑๔,๘๐๐ บาท
แต่ ห ลั ง จากนั้ น หอภาพยนตร์ ฯ ได้ รั บ แจ้ ง จาก ส านั ก งบประมาณแผ่ น ดิ น ว่ า
คณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติให้ปรับลดงบประมาณรายการงบลงทุนรายการผูกพันใหม่ลงร้อยละ
๑.๗ ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด หอภาพยนตร์ ฯ ได้ รั บ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ ง สิ้ น
๑๗๔,๐๒๑,๘๐๐ บาท
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน
ที่ประชุม)

สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ มีดังนี้
การตรวจสอบภายใน
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองรายงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๖ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ การติดตามข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งก่อน
เรื่องที่ ๒ เรื่องความคืบหน้าข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจาปี ๒๕๕๗เกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ
เรื่องที่ ๓ เรื่องการเตรียมจัดทาแผนตรวจสอบประจาปี ๒๕๕๙
การติดตามแผนยุทธศาสตร์
๑. อนุ ก รรมการตรวจสอบได้ ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารหอภาพยนตร์ แ ละหั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
ออกแบบรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและประเมินผลการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒ และการปฏิบัติการในรอบปี ๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดจัดในวันจันทร์ที่ ๒๔ และ
อังคารที่ ๒๕ สิงหาคมที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริห ารและผู้ ปฏิบัติงานของหอ
ภาพยนตร์ทั้งหมดเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้
๒. ภาพรวมจากการติดตามการดาเนินโครงการทั้ง ๕๔ โครงการ พบว่ามีโครงการที่
บรรลุ เป้ าหมายเป็ นไปตามแผนจานวน ๔๑ โครงการและโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จานวน ๑๓ โครงการ
๓. จากการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในปีแรกพบว่ามี
ปั ญ หาข้อ จ ากั ดจ านวนมาก มีบ างโครงการและกิจ กรรม ซึ่ ง คาดการณ์ เ ป้า หมายและตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จในปีนี้คลาดเคลื่อนบ้าง ซึ่งได้ส่งผลให้มีบางโครงการไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ได้วาง
ไว้ได้ แต่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นและตระหนักในปัญหาดังกล่าว จะได้นาไปปรับปรุงให้มี
ความแม่นยา ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
๔. โครงการก่อสร้างอาคารคลั งแรกรับฯ ที่ ได้รายงานไว้ครั้งก่อนว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กาลังดาเนินการประมาณราคากลางของงานที่คงเหลือ และจากการประชุม
เมื่อประเมินแล้วมีข้อสรุป ในเบื้องต้นว่างบประมาณที่ยังเหลืออยู่น่าจะเพียงพอที่จาดาเนินการ
ก่อสร้ างให้แล้ว เสร็ จได้ และที่เคยคาดว่า ภายในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถตกลงทาสัญญากับ
ผู้ รั บ เหมารายใหม่ที่ จ ะเข้ า มาด าเนิ นการก่ อ สร้ า งส่ ว นที่ เ หลื อ ต่ อ ได้ นั้ น ปรากฏว่ า ขณะนี้ ยั ง มี
รายละเอียดที่ยังจัดทาไม่เรียบร้อย คาดว่าคงต้องดาเนินการในเดือนต่อไป
๕. ความล่ าช้าของการก่อสร้างอาคารคลั งแรกรับ ทาให้ ห ลายโครงการจะต้องขยับ
ออกไปดาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๖. อาคารศูนย์อนุรักษ์(อาคารใหญ่, โครงการลาดับที่ ๑๐) ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่สอง
แล้ว กาลังดาเนินการตรวจรับงาน แต่ก็นับว่ายังล่าช้ากว่าแผนอยู่ ๓ งวด ซึ่งผู้รับจ้างชี้แจงว่าเมื่อ
ทาฐานรากเสร็จแล้ว ต่อไปจะสามารถเร่งดาเนินการให้ทันงวดงานตามแผนได้
๗. โครงการที่ ๑๒ การจั ด หาเครื่ อ งแปลงสั ญ ญาณเทปวี ดี ทั ศ น์ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
ตัดสินใจว่ายังมีความจาเป็นต้องซื้อหรือไม่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

๘. โครงการโรงหนังโรงเรียน กรณีรถโรงหนังที่ ทายอดจานวนจังหวัดและจานวนผู้ชม
ไม่ได้ตามเป้า ได้อุทธรณ์ขอปรับลดตัวชี้วัดกับกพร. ไปนั้น ปรากฏว่า กพร.ไม่รับคาอุธรณ์ แต่หอ
ภาพยนตร์สามารถนาเอาการจัดฉายหนังในระหว่างการทดลองใช้รถเข้ามานับได้ ซึ่งทาให้ทาได้
ครบ ๑๒ จังหวัดตามเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ได้ แต่ต้องรอดูเรื่องจานวนผู้เข้าชมซึ่งคาดว่าจะต่ากว่าเป้าที่
ได้วางไว้
๙. ตัวชี้วัด กพร. ที่๑.๔ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา Application พิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย เป็นอีกตัวชี้วัดที่อุธรณ์ไปแล้วไม่ผ่าน ทาให้ยากที่จะได้คะแนนสูง ๆ หอภาพยนตร์
พยายามที่จะทาให้ได้คะแนนที่ ๓ คือ ทาเสร็จทันและนาขึ้นให้บริการและมีคนมาดาวน์โหลดไม่ต่า
กว่า ๓,๐๐๐ ครั้ง
๑๐. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ ภาพยนตรานุกรม สรุปว่าทาไม่เสร็จแน่นอนแล้วปีนี้ เพราะ
มีปัญหาอุปสรรคมาก
ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุ ณ คุณ หญิ งไขศรี ศรีอ รุณ ที่ ปรึ กษา ได้ ให้ ข้อ เสนอแนะว่ า หอ
ภาพยนตร์ควรทบทวนเป้าหมายในแต่ละปีว่าสามารถดาเนินการได้ จริงหรือไม่ และควรปรับปรุง
เป้าหมายให้เหมาะสมกับการดาเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการดาเนินงาน
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้เร่งดาเนินการบางโครงการที่
สามารถท าได้ หากจะท าให้ ค ะแนนสู ง ขึ้ น ส่ ว นเรื่ อ งการก่ อ สร้ า งอาคารคลั ง แรกรั บ ฯ ให้ เ ร่ ง
ดาเนินการหาสถาปนิก วิศวกร จัดทาราคากลางรวมทั้งค่ารื้อถอนและแก้ไขการก่อสร้างของผู้
รับจ้างรายเดิมที่ผิดแบบ แล้วทาแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อขอใช้เงินสะสมในปีถัดไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรเพิ่ม
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบในส่วนการดูแลตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินการได้อย่าง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดูแลเรื่องตัวชี้วัดต่าง ๆ อยู่แล้ว ๑ คน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ในกรณีรถโรงหนัง ควรเลือกจังหวัดใกล้ ๆ ที่สามารถดาเนินการได้หลายจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดได้

มติที่ประชุม

เห็ นชอบ และให้ ห อภาพยนตร์ฯ รับข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไป

พิจารณาดาเนินการ
๔.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
ตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กพร.)
มิติที่ ๔ ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการกากับ
ดูแลกิจการ ข้อที่ ๒ เรื่องการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อ ๒.๑ ให้มีการ
เปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่

ซึ่ ง การด าเนิ น การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการในปี ที่ ผ่ า นมาได้ ม อบหมายให้
คณะอนุ กรรมการติ ด ตามการดาเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ ข องหอภาพยนตร์ เ ป็น ผู้ จั ด ท า
เครื่องมือการประเมิน ตนเองของกรรมการ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ สาหรับปี
ปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาแบบประเมินตนเอง และได้เสนอให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วอีก
ชั้นหนึ่ง
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า หน้าที่ของ
กรรมการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ มีอยู่ ๙ ข้อ แต่แบบประเมินที่เสนอมาเป็น
ภาพรวม ซึ่งประเด็นคาถามยังไม่ครอบคลุมถึงหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ ดังนั้น ในครั้งต่อไปควรปรับปรุง
แบบประเมินให้บรรจุภารกิจมาให้ครบตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ มาตรา ๑๘
ทีก่ าหนดว่าคณะกรรมการมีหน้าที่ ๙ ประการ เพื่อความครบถ้วนตามภารกิจ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป

ดาเนินการ
๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสารองเพื่อค่าชดเชย
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ อ อกระเบี ย บหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ป ฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอาศัยอานาจตาม
ข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ออก
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น ส ารองเพื่ อ ค่ า ชดเชย วาระ ๒ ปี ซึ่ ง บั ด นี้
คณะอนุกรรมการได้หมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จาเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่
หอภาพยนตร์จึงร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสารองเพื่อค่าชดเชยชุดใหม่ขึ้น
และได้นาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง การอนุมัติรายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีหนี้ผูกพันแล้ว
ตามข้อบังคับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
และทรั พย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ “ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจาเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อานวยการเป็น
ผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ”
หอภาพยนตร์ได้พิจารณาแนวทางการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เพื่อให้การดาเนินงานเกิด
ความคล่ อ งตั ว กล่ า วคื อ เฉพาะรายการเบิ ก จ่ า ยเหลื่ อ มปี ที่ มี ก ารก่ อ หนี้ ผู้ พั น แล้ ว เห็ น ควรให้
คณะกรรมการมอบอานาจให้ผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัติ เนื่องจากรายการที่ก่อหนี้ผู้พันแล้วเป็น

รายการที่อยู่ระหว่างการรอการส่งมอบและรอเบิกจ่าย ส่วนรายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีที่ยังไม่
ก่อหนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ เรื่อง การทาให้หอภาพยนตร์เป็นที่รู้จักของประชาชนให้มากขึ้น
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอ
ของ ประธาน ซึ่งเสนอในวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงกรณีที่สภาปฏิ รูป
แห่งชาติ ประชุมพิจารณาสถานภาพขององค์การมหาชนต่าง ๆ และปรากฏว่ามีกรรมการบางท่าน
ไม่รู้ จั กหอภาพยนตร์ และไม่ รู้จั กประธานการรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ จึ งขอให้ ที่ประชุ ม
พิจารณาว่าคณะกรรมการฯ ควรจะดาเนินการอย่างไร โดยเฉพาะทาอย่างไรไม่ให้หอภาพยนตร์ถูก
ยุบในอนาคต
นางสาววิ ม ลลั ก ษณ์ ชู ช าติ ผู้ แ ทนปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม กรรมการ เสนอว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถทาให้ประชนรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น เช่นการนาภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดฉายให้ประชาชนได้ชมในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ แจ้งว่า จะมีการจัด
งาน Bike for Dad ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งรัฐบาลจะจัดงานใหญ่เช่นเดียวกับ Bike for Mom
ขณะนี้กาลังเตรียมการต่าง ๆ จะมีการจัดนิทรรศการให้ประชาชนชม ซึ่งหอภาพยนตร์อาจจะนารถ
โรงหนังไปร่วมนิทรรศการ จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล
รองศาสตราจารย์ สุกรี เจริญสุข ประธาน เห็ นด้ว ยกับข้อเสนอ และเสริมว่าการที่ ห อ
ภาพยนตร์จะถูกยุบหรือไม่นั้น นอกจากการแสดงบทบาทและผลงานให้ประชาชนรู้จัก หรือให้
ผู้บริหารประเทศรู้จักแล้ว ประธานเห็นว่าเมื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์สาเร็จ
แล้ว จะเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานไม่ถูกยุบได้ง่าย ๆ เพราะจะเห็นว่าการมีหอภาพยนตร์
เป็นหน้าตาสาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

