รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
นางสาวณัฐชยา สมนินาม
นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล
๒. นายก้อง ฤทธิ์ดี
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งว่าจะมีงานแสดงบัลเล่ต์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๖-๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นรายการที่น่าสนใจ ประธานมีบัตรเข้าชมมามอบให้คณะกรรมการ และมี
หนั ง สื อ ชื่ อ “ใจดวงนี้ ที่ แ ม่ใ ห้ ” ซึ่ ง เป็ น เรื่อ งราวชี วิ ตจริ ง ของหญิ ง สาวที่ พิ การแต่เ ด็ ก น ามา
อภินันทนาการคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขาแจ้งว่า หอภาพยนตร์ ขอมอบหนังสือในชุด “ชั้นครู” ฉบับที่ ๕ ชื่อ “การตัดต่อ
ภาพยนตร์สไตล์ ลี ชาตะเมธีกุล” ซึง่ หอภาพยนตร์ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ในเดือนกันยายนนี้
มีเอกสารนอกเล่มประกอบการวาระประชุม เพิ่มเติม ดังนี้
เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑๑ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุ การ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึน้ จอ)
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมลานดารา โดย อภิรดี ภวภูตา
นนท์ ได้มาประทับรอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๖๑ บนลานดารา และร่วมสนทนาเพื่อบอก
เล่าประสบการณ์การทางานในวงการภาพยนตร์ไทยให้ผู้สนใจฟังในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
วั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอภาพยนตร์ ฯ จั ด ฉายภาพยนตร์
เรื่อง German Concentration Camp Factual Survey และเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นรายการ
ภาพยนตร์สนทนาเรื่อง “บทเรียนจากค่ายกักกันนาซี ” โดยเชิญ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์ยุโรป เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน
ที่ประชุม)
ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/
๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
รายงานผลการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ
ได้พิจารณากลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ แผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๕๙
เรื่ อ งที่ ๒ เรื่ อ งพิจ ารณารายงานผลการปฏิ บั ติ ตามแผนการควบคุ มภายใน
ประจาไตรมาสที่ ๔
เรื่องที่ ๓ เรื่องพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาไตรมาสที่ ๔
ซึ่ ง ทั้ ง ๓ เรื่ อ งดั ง กล่ า วมี ก าหนดจะต้ อ งน าเข้ า สู่ ว าระการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารในการประชุมวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ในส่ วนของแผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๕๙ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทาและจะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการนั้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ วเห็ นว่าผู้
ตรวจสอบภายในได้จัดทามาอย่างเรียบร้อยดีแล้ว มีหลักการ แนวทางการดาเนินการ ขอบเขตและ
แผนการทางานที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน
และแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งผลการดาเนินการเป็นไปตามแผนทั้ง ๒ เรื่อง

การติดตามแผนยุทธศาสตร์
๑. เนื่องจากเป็นการประชุมเดือนสุดท้ายของการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปี
ที่ ๑ ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒ ของหอภาพยนตร์ อนุกรรมการตรวจสอบฯ ผู้บริหารหอ
ภาพยนตร์และหัวหน้ากลุ่มงานจึงได้ร่วมกันสรุปและประเมินผลของการติดตามแผนในรอบปี
แรก ซึ่งพบว่าปั ญหาและอุปสรรคของการติดตามแผนในปี แรกนี้คือ ความไม่ชั ดเจนของ
แผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และการขาดระบบการรายงานและติดตามแผนที่ มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการ ได้กาชับให้หอภาพยนตร์ฯ นาข้อบกพร่องเหล่านี้ไปปรับปรุงในการทางาน
ในปีต่อ ๆ ไป
๒. ภาพรวม
จากการติดตามการดาเนินโครงการทั้ง ๕๔ โครงการ พบว่ามีโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
เป็นไปตามแผนจานวน ๓๖ โครงการ และโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจานวน ๑๘ โครงการ
๓. โครงการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับฯ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ทางานคืบหน้า
ไปจนใกล้ ส าเร็ จ แล้ ว ได้คิดมูล ค่างานที่ทาไปแล้ ว งานที่ต้องปรับแก้ งานที่ต้องรื้อทาใหม่
ตลอดจนงานที่ยังไม่ได้ทา และพบว่างบประมาณที่ยังเหลืออยู่น่าจะเพียงพอกับการดาเนินงาน
ต่อจนแล้วเสร็จ แต่ก็ยังไม่ได้ตัวเลขสุดท้ายออกมา เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาให้
ชัดเจนและรอบคอบ และตามที่ คณะอนุกรรมการได้เคยรายงานไปแล้ ว ว่าความล่ าช้าใน
โครงการนี้มีผลทาให้โครงการอื่น ๆ บางโครงการล่าช้าไปด้วย
๔. โครงการลาดับที่ ๒ (จัดหาห้องเย็นเก็บรักษาฟิล์ม) ซึ่งต้องติดตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคารคลัง
แรกรับ คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ สัปดาห์หน้าจะเริ่มทดสอบระบบ
๕. อาคารศูนย์อนุรักษ์ และบริการฯ (อาคารใหญ่, โครงการลาดับที่ ๑๐) ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่ง
งานแล้วสองงวด ซึ่งนับว่ายังล่าช้ากว่ากาหนดอยู่ ๔ งวด ผู้รับจ้างแจ้งว่า การส่งงานงวดหน้า
จะสามารถส่งได้พร้อมกัน ๓ งวด
๖. โครงการที่ ๑๒ และ ๑๓ คือการจัดหาเครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดิทัศน์และเครื่องมืออนุรักษ์
และแปลงสัญญาณเอกสารทรัพยากรสารสนเทศ หอภาพยนตร์ฯได้ตัดสินใจยกเลิกการจัดหา
เหล่านี้ เพราะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และไม่มีความจาเป็นในการจัดหาแล้ว
๗. โครงการที่ ๑๕ และ ๑๖ คาดว่าไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ เพราะเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน และยังไม่ได้มีการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและการมอบหมายงานที่
ชัดเจน จะยังคงต้องทาในปีต่อไป
๘. โครงการที่ ๑๗-๑๙ ซึ่งรวมกันเป็นตัว ชี้วัด กพร.ที่ ๑.๑ เรื่องการช าระกรุคงค้างนั้น บาง
โครงการทาผลงานได้ต่ากว่าเป้า บางโครงการเกินเป้า เมื่อเอามาถัวเฉลี่ยกันจะผ่านเกณฑ์ได้
แต่จะไม่ได้คะแนนสูงสุด
๙. โครงการโรงหนังโรงเรียน กรณีรถโรงหนังทาได้ครบ ๑๒ จังหวัดเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ และ
จานวนผู้เข้าชมจนถึงขณะรายงานนี้ได้ ๒๖,๐๙๐ คน อยู่ที่ค่าคะแนนที่ ๒ ถ้าจะให้ได้คะแนนที่
๓ ต้องได้ตัวเลขผู้ชมที่ ๓๕,๐๐๐ คน ซึ่งคงไปถึงได้ยาก ขณะนี้รอฟังผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่

๑๐. ตัวชี้วัด กพร. ที่๑.๔ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา Application พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ไม่
สามารถทาได้ตามเป้ า เพราะจะนาขึ้น บนอินเตอร์เน็ต ได้ราวกลางเดือนตุล าคม ทาให้ไม่
ชัดเจนว่าจะได้คะแนนหรือไม่
สรุป ปีนี้มีหลายโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน และคะแนนจากตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับ
กพร. ในปีนี้จะต่ากว่าปีที่แล้ว คาดว่าจะอยู่ราว ๓.๙ ด้วยอุปสรรคและข้อจากัด แต่คงปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นได้ในปีต่อ ๆ ไป
คณะกรรมการได้สอบถามความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ ชี้แจงว่า เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้รับจ้าง
รายเดิมที่ถูกบอกเลิกสัญญา ได้ติดต่อมาขอให้ระงับการริบเงินประกันสัญญา ซึ่งเป็นเงินประมาณ
๓ ล้านบาทเศษ แต่หอภาพยนตร์ได้แจ้งธนาคารที่ค้าประกันว่าขอริบเงินประกัน และธนาคารได้
จ่ายเงินแก่หอภาพยนตร์แล้ว คาดว่าเมื่อได้ราคากลางจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ มาแล้วใน
ต้นเดือนตุลาคม จากนั้นจะดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ต่อไป
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เงินค้าประกันสัญญาให้นาเข้าเป็น
เงินรับฝาก ไม่ใช่นาเข้าเป็นเงินรายได้ของหอภาพยนตร์ และหอภาพยนตร์ ฯ ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
รายเดิมทราบผลของการตรวจสอบว่าหอภาพยนตร์จะจ่ายเงินค่างานที่เขาดาเนินการไปแล้วได้
เท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไร
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ได้ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า มูลค่า
ของงานที่ผู้รับจ้างเดิมทาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับ และที่ต้องมีการแก้ไขจะใช้เงินจากที่เหลืออยู่
แต่หากยังไม่พอจึงจะใช้จากเงินประกันสัญญา แล้วหากยังเหลือจึงจะคืนเงินให้กับผู้จ้างรายเดิม

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบการสรุปรายงานของคณะอนุกรรมการ

๓.๒ เรื่อง แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การดาเนินการการตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๘ การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) วางแผนและกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบประจาปี ให้สามารถตรวจสอบภายใน ใน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
(๒) กาหนดแผนงานตรวจสอบประจาปี
(๓) ดาเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจาปี
(๔) รายงานผลการตรวจสอบ
(๕) ติดตามผลการตรวจสอบและการปรับตามข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้จัดทาร่างแผนงานตรวจสอบประจาปีของหอภาพยนตร์ ซึ่ง
ได้รั บ การตรวจพิ จ ารณาจากคณะอนุ กรรมการตรวจสอบติ ดตามผลการดาเนิน การตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
แล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
เพื่อให้การบริหารหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคารับรองการ
ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติที่ ๔ ข้อ ๑. บทบาทและการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชน ๑.๑ คณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบแผน
ยุทธศาสตร์
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หอภาพยนตร์ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แล้ว
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอเสนอคณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔
(ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ ท ารายงานสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) ของหอ
ภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติ ดตามผลการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้
จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ มาพร้อมนี้ด้วย
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ )
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
คารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตร
มาส
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในเป็ น ล าดั บ มา บั ด นี้ ห อ
ภาพยนตร์ฯได้จัดทารายงานการดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่
๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๗ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาส
ที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ )
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติที่ ๔
ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส ซึ่ ง มี เ รื่ อ งของการพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส
บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง
กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๘ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า รายงานหน้าที่ ๖๙ ควร
จัดทาเป็น ๓ ช่อง ช่องที่หนึ่ง เป็นโครงการ ช่องที่สอง คือแผนไตรมาสว่าแผนคืออะไร ช่องที่สาม
คือผลการดาเนินงาน เพื่อให้มองได้ชัดเจนว่าทาได้ตามแผนหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ฯ นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการ

๓.๙ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ เปิดสาขาวิชาเอกภาพยนตร์ ขึ้นใหม่ ขณะนี้กาลังดาเนินการจัดซื้อเครื่องมือ
งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท จึงเสนอให้ หอภาพยนตร์ ฯ ติดต่อประสานกับวิทยาลัย เพื่อศึกษา
รายละเอียดและสร้างความร่วมมือในการดาเนินการต่อไป และอีกเรื่องหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จั ดทาเรื่ องการพัฒ นาศาลายาเมืองน่าอยู่ ในโครงการนี้ ตนได้เสนอตั้ง งบประมาณจัดสร้า ง
ภาพยนตร์ เ กี่ ย วกั บ ศาลายาเมื อ งน่ า อยู่ จ านวน ๘๐ ล้ า นบาท โดยให้ ห อภาพยนตร์ ฯ เป็ น
ผู้ดาเนินการ
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รับทราบและเห็นชอบรายงาน

๓.๑๐ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้ประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ ห ารหอภาพยนตร์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์ ม ที่
คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้นาเสนอใน
การประชุมครั้งที่แล้ว และกรรมการทุกท่านได้ทาแบบประเมินตนเองส่งมอบคณะอนุกรรมการ
ติดตามผลแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอผลการประเมิน เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณา (มีเอกสาร
แนบแล้ว)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้ง หอภาพยนตร์ ได้กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารค่อนข้างกว้าง การ
ประเมินในปีหน้าขอให้ดูทพี่ ระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ เรื่องหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารซึ่งมีอยู่ ๙
ประการด้วยกัน เป็นประเด็นการประเมินด้วย
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รับทราบและเห็นชอบผลการประเมิน และให้หอภาพยนตร์ ฯ รับข้อเสนอของที่
ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
๓.๑๑ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณงบกลาง รายการสารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรการกระตุ้ นการลงทุน ขนาดเล็ ก ทั่ว ประเทศ ซึ่ งหอ
ภาพยนตร์ ฯ กาลังดาเนินการหาผู้รับจ้าง แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การ
บัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีง บประมาณใดให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจาเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้
ผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (มีเอกสารแนบ)
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อนุมัติ
๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ตามที่คณะกรรมการอนุมัติโครงสร้างอัตรากาลังของหอภาพยนตร์ฯ ให้มีรองผู้อานวยการ
๓ ฝ่ า ย คือ ฝ่ า ยบริ ห าร ฝ่ า ยปฏิ บัติ การ และฝ่ า ยวิ ช าการ ซึ่ งปั จจุ บัน หอภาพยนตร์ ฯ มีร อง
ผู้อานวยการ ๒ ฝ่าย คือฝ่ายปฏิบัติการ และ ฝ่ายวิชาการ บัดนี้ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ประสงค์
จะแต่งตั้ง นางสาวพจนี เอนกวนิช ซึ่งปัจจุบันหอภาพยนตร์จ้างในฐานะบุคคลภายนอก เป็นที่
ปรึกษาผู้บริหารหอภาพยนตร์ในการบริหารจัดการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และกลุ่มงานอื่น ๆ เป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งในเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา นางสาวพจนีได้ช่วยวางระบบงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
การจัดทาและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ของหอ การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะได้ดาเนิน
การศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงคาบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของงาน สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะกลุ่มตาแหน่งบริหารและกลุ่มงานต่าง ๆ จนสาเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้อานวยการหอ
ภาพยนตร์ เห็นว่าเพื่อให้สามารถนาไปดาเนินการในทางปฏิบัติให้สาเร็จได้จริง จึงเห็นสมควร
แต่งตั้งให้ นางสาวพจนีเป็นรองผู้ อานวยการฝ่ายบริหารที่อัตราว่างอยู่ เพื่อกากั บดูแลกลุ่ มงาน
ยุทธศาสตร์ให้ดาเนินไปตามที่ได้วางแนวทางไว้ นอกจากนี้จะให้กากับดูแลกลุ่มงานสารสนเทศอีก
กลุ่มงานหนึ่ง เพื่อแบ่งเบาภาระของรองผู้อานวยการอีกสองคนเพื่อให้การทางานให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น

ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาเงินค่ าตอบแทน ทั้งนี้
ได้แนบเอกสารคุณวุฒิและประวัติการทางานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุ ณ ที่ ป รึ ก ษา ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า หอ
ภาพยนตร์ควรระบุหน้าที่ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบให้ชัดเจน
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้หอภาพยนตร์ปรับแผนผังการ
บริหารงานองค์กร โดยไม่ต้องระบุสายการบังคับบัญชาตายตัวว่ารองฝ่ายใด กากับดูแลกลุ่มงานใด
แต่ให้ปรากฏอยู่ในประกาศมอบหมายอานาจโดยผู้อานวยการ ซึ่งอาจมอบให้รองแต่ละคนกากับ
ดูแลกลุ่มงานและแม้เพียงบางงานตามความเหมาะสมกับความสามารถของรองแต่ละคน
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อนุ มั ติ ตามที่ ผู้ อ านวยการเสนอแต่ ง ตั้ ง นางสาวพจนี เอนกวนิ ช เป็ น รอง
ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

มติที่ประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

