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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ประธานแจ้ ง ว่ า ได้ ท ราบจากผู้ อ านวยการว่ า มี บัน ทึ ก จากรั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
วัฒนธรรมถึง หอภาพยนตร์ ให้ พิจารณาเสนอความเห็นกรณีที่สานักงาน ก.พ.ร. ทบทวนความ
จาเป็นของการมีอยู่ขององค์การมหาชน ตามคาสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งสรุปว่ามีองค์การมหาชนจานวนหนึ่งที่ถูกพิจารณาว่าควรยุบ และจานวนหนึ่งถูก
พิจารณาว่าควรถ่ายโอนไปอยู่กับหน่วยงานอื่น
ส าหรั บ หอภาพยนตร์ ฯ ไม่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ถู ก ยุ บ หรื อ ถู ก โอน แต่ มี ส่ ว น เกี่ ย วข้ อ ง คื อ
คณะกรรมการพิจารณาของ ก.พ.ร. เสนอให้โอนภารกิจ สิทธิ ทรัพย์สิน หนี้สิน ของมิวซียมสยาม
มาอยู่ กับ หอภาพยนตร์ ฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่ห อภาพยนตร์ ฯ ต้องพิจารณาให้ ความเห็ นยเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอให้ผู้อานวยการชี้แจงที่ประชุม
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการและกรรมการ ชี้แจงว่า ได้สังเกตว่ากรณีที่คณะกรรมการ
ของ ก.พ.ร. เสนอให้ยุบสถาบันพัฒนาองค์ความรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน่วยงานย่อยใน
องค์การนี้ ๓ แห่ง ถูกยุบไปด้วย คือ สานักงานสร้างสรรค์การออกแบบ สานักงานอุทยานการ
เรี ยนรู้ และ มิวเซีย มสยามหรือพิพิธ ภัณฑ์การเรียนรู้ โดย ก.พ.ร. เสนอให้ โอนทรัพย์สิน สิ ทธิ
หนี้สิน ของสองหน่วยงานแรกคือ สานักงานสร้างสรรค์การออกแบบไปอยู่กับหน่ วยราชการใน
กระทรวงพาณิ ช ย์ โอนทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น ของส านั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู้ ไ ปอยู่ กั บ
กรุงเทพมหานคร แต่กรณีของมิวเซียมสยาม ระบุว่าให้โอนภารกิจ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน มาอยู่กับ
หอภาพยนตร์ ฯ จึงเห็นว่ามีนัยยะมากกว่า คือต้องรับภารกิจมาด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาภารกิจของมิว
เซียมสยาม คือ ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สาขาต่างๆ ผ่านนิทรรศการซึ่งสร้างสรรค์โดยนวัตกรรม
ใหม่ในการเล่าเรื่องราวของชนชาติ วิถีชีวิตภูมิปัญญาและเศรษฐกิจไทยในรูปแบบมีชีวิตที่สามารถ
จุดประกายความอยากรู้การตั้งคาถามและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชมเพื่อเกิดทักษะ
การเรี ย นรู้ด้ว ยตนเอง สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพัฒ นาประเทศโดยรวม จะเห็ นว่าไม่
สอดคล้องกับภารกิจของหอภาพยนตร์ ฯ หากรับมาโดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้ก็อาจเกิด
ปัญหา
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุ ณ ที่ ป รึ ก ษา ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า หอ
ภาพยนตร์ ฯ มีภารกิจที่ชัดเจนของตนเอง ถ้ารับภารกิจอื่นมา เกรงว่าจะทาได้ไม่ดี หากจะนามา
ผนวกไปด้วยกันก็เป็นไปได้ยาก
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ ความเห็นว่า ถ้าให้มารวมกับหอภาพยนตร์
คงไม่เหมาะเพราะภารกิจไม่ตรงกัน แต่อย่างไรก็อยากให้คงมีมิวเซียมสยามไว้เหมือนเดิม เพราะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ประเทศควรมีให้มาก ๆ
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ความเห็นว่า ถ้าหากรับภารกิจมาแล้วทาไม่ได้ ดีทั้ง ๒
ภารกิจ ก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะถูกยุบไปด้วยกัน
นายดารงค์ ทองสม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วย
ที่จะให้มารวมกันเพราะภารกิจไม่ตรงกัน ควรให้เหตุผลว่าไม่ควรอยู่กับหอภาพยนตร์ด้วยภารกิจ
ต่างกัน แต่เห็นคุณค่าของมิวเซียมสยามว่าควรให้คงอยู่ไว้
นายนิวัติ กองเพียร ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่า ภารกิจของมิวเซียมสยามนั้น หอภาพยนตร์ฯ
รับไว้ไม่ได้ แต่เสนอให้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ต่อไปโดยให้กระทรวงวัฒนธรรมรับไว้ก่อน

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการและกรรมการ ชี้แจงสรุปว่า หอภาพยนตร์ฯได้ร่างหนังสือ
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากที่
ประชุมวันนี้ คือ หอภาพยนตร์ฯ ไม่เห็นด้วยที่จะรับโอนภารกิจ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ของมิว
เซียมสยาม แต่เสนอให้มิวเซียมสยามเป็นองค์การมหาชนอีกองค์การหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบขอเสนอของหอภาพยนตร์

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ขอมอบหนังสือซึ่งหอภาพยนตร์ฯ จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ในเดือน
ตุลาคม ได้แก่
๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๐
๒) สูจิบัตรวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๔
และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม สาหรับวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสาคัญ
จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
๓) เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุ การ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์
๒๕ เรื่ องที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๕ ประจาปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้น
ต่อเนื่องมาทุกปีในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
อนุรั กษ์ภ าพยนตร์ โดยคัดเลือกภาพยนตร์ที่สาคัญตามหลัก เกณฑ์ที่จัดทาขึ้น เพื่อ ประกาศขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น มรดกภาพยนตร์ของชาติ และเป็นหลั กประกันว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะได้รับการ
อนุรักษ์อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลังต่อไป
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ฯ ร่วมราลึกวันครบรอบ ๔๕ ปี การจากไปของ
มิตร ชัยบัญชา พระเอกผู้ยิ่งใหญ่ แห่งวงการภาพยนตร์ไทย โดยได้จัดฉาย ๔ อมตะภาพยนตร์
ผลงานการแสดงของ มิตร ชัยบัญชา เรื่อง เหนือมนุษย์ บันทึกรักของพิมพ์ฉวี อินทรีทอง และ
ไทรโศก โดยผู้มาร่วมงานได้ ร่วมกัน วางดอกไม้และจุดเทียนราลึกมิตร ชัยบัญชา บนแผ่นโลหะ
จารึกรอยมือรอยเท้า ณ ลานดารา
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ฯ จัดกิจกรรมวันสรรพสาตร ครั้งที่ ๙ เพื่อราลึก
ถึงพระเกียรติยศด้านภาพยนตร์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรม
หลวงสรรพสาตรศุภกิจ ผู้ทรงสถิตในฐานะ "พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม" โดยงานปีนี้เป็นการ
ย้อนรอย "เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ วันฉายหนังในวังสรรพสาตร" ซึ่งจาลองเหตุการณ์การฉาย
หนังกลางแปลง พร้อมจาหน่ายสลากจับเบอร์ชิงรางวัลรถมอเตอร์คาร์ ในวังสรรพสาตร เมื่อสมัย
รัชกาลที่ ๕ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในงาน
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ฯ จัดกิจกรรม วันหนังบ้าน ครั้งที่ ๘ ซึ่งปีนี้เป็น
วาระที่มีการฉลอง ๕๐ ปี ฟิล์มซูเปอร์ ๘ มม. ได้จัดฉายภาพยนตร์ที่ถ่ายทาด้วยฟิล์มซูเปอร์ ๘ ซึ่ง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ คือ การต่อสู้ของกรรมกรหญิงฮาร่า พร้อมสนทนากับ
ผู้สร้าง คือ จอน อึ๊งภากรณ์ นอกจากนี้มกี ารฉายหนังบ้านประกอบการบรรเลงเปียโน และการเปิด

คลิ นิ ก หนั ง บ้ า น ให้ บ ริ การตรวจ-ซ่ อ ม หรื อ แปลงสั ญ ญาณ หนัง บ้ า นแก่ ป ระชาชนโดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
วันที่ ๒๗ ตุล าคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ฯ จัดกิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์โ ลก โดยเชิญ
เครือ ข่ายผู้ ทางานด้านการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ แห่ งประเทศไทย มาร่วมงานที่หอภาพยนตร์ ฯ
ศาลายาเป็น งานวันมรดกโสตทัศน์โลก ครั้งที่ ๑๐ ของประเทศไทย ครั้งนี้ได้จัดทาแถลงการณ์
เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ที่เหล่า
นักวิจัย และนักวิชาการได้ใช้บันทึกข้อมูลภาคสนาม (รวมไปถึงสื่อโสตทัศน์ที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น )
เพื่อให้เนื้อหาในสื่อโสตทัศน์เหล่านั้นยังคงอยู่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไปใน
อนาคต

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/
๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้พิจารณากลั่นกรองรายงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์
เรื่ อ งที่ ๒ เรื่ อ งรายงานผลการติ ด ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจสอบภายในและ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปี ๒๕๕๘
ในส่วนของการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์นั้นเป็นไปตาม
ระเบียบที่จะต้องจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี ผู้ตรวจสอบฯ

ได้ทาการเปรียบเทียบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์กับระเบียบกระทรวงการคลัง
และระเบียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกับเทียบเคียงกับขององค์การมหาชนอื่น ๆ อีก
๓ แห่ง พบว่ากฎบัตรของหอภาพยนตร์มีความครบถ้วนไม่มีความจาเป็นต้องปรับแก้ใด ๆ
ส่ ว นเรื่ อ งรายงานผลการติ ด ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจสอบภายในและ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปี ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาว่าใน
รอบปีที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในและอนุตรวจสอบฯ ได้มีข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น ๔๑ ข้อ ได้ดา
เนินการลุล่วงไปจานวนกี่ข้อ มีจานวนกี่ข้อที่ยังดาเนินการอยู่ ซึ่งจะนาเข้ารายงานกรรมการบริหาร
ในโอกาสต่อไป
การติดตามแผนยุทธศาสตร์
เนื่องจากเป็นการประชุมเดือนแรกของการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ การ
ปีที่ ๒ ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒ ของหอภาพยนตร์ฯ อนุตรวจสอบฯ ผู้บริหารหอภาพยนตร์
และหัวหน้าส่วนจึงได้ช่วยกันทาความเข้าใจและหาความชัดเจนของแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมในแต่ละเดือน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานที่
รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทาความเข้าใจกระบวนการรายงานและติดตามผลการดา
เนินงานตามแผนในแต่ละเดือน
อนุกรรมการได้พิจารณาสรุปผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในรอบ ๑๒ เดือนแรก
ของแผนยุ ทธศาสตร์ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าในการจัดกิจกรรมและโครงการของหอภาพยนตร์ในรอบ
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ มี โ ครงการ/กิ จ กรรมทั้ ง สิ้ น ๕๔ โครงการ/กิ จ กรรม โดยมี โ ครงการที่
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายจานวน ๓๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๒. ๙๖ โครงการที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจานวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔
อนุกรรมการได้พิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(ก.พ.ร.) รอบ ๑๒ เดือน ผลการประเมินในปีนี้หอภาพยนตร์น่าจะได้คะแนนอยู่ที่ ๓.๙๗๗๖ เมื่อ
เทีย บกับปีที่แล้ ว ๔.๒๙๐๓ ถือว่าคะแนนตกลงไปพอสมควร แต่ก็ยังถือว่าเป็นคะแนนที่สู งอยู่
สาเหตุที่ทาให้ปีนี้ได้คะแนนต่าเพราะเป็นปีแรกของแผนยุ ทธศาสตร์ฉบับใหม่ ซึ่งมีการริเริ่มสิ่ง
ใหม่ ๆ หลายอย่าง และการที่ไม่สามารถทาการพัฒนา Application ได้ตามเป้าที่วางไว้ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีน้าหนักสูง ทาให้ ไปดึงคะแนนตัวอื่น ๆ ดังนั้นในปีนี้จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับ
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร.

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตามคารับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติที่ ๒ มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่า
แผนดาเนินการ/แบบสอบถามได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร นั้น
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว จึง
นาเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้สอบถามว่า ความพึงพอใจที่หอภาพยนตร์ตกลงกับ
สานักงาน ก.พ.ร. ไว้ มี ๕ กิจกรรมใช่หรือไม่ เพราะคะแนนของ ก.พ.ร.ที่ให้ไว้เฉลี่ยไว้ที่ ๓ กิจกรรม
ไม่ได้นาเรื่องรถโรงหนังเข้ามาในรายงาน ถ้าหากได้รวม ๕ กิจกรรมจะทาให้ได้ค่าคะแนนที่สูงขึ้น

นายโดม สุขวงศ์ ได้ชี้แจงว่า การบริการกิจกรรมรถโรงหนังกับกิจกรรมผู้สูงอายุจะแยก
เป็นตัวชี้วัดต่างหาก ไม่ได้รวมกับตัวชี้วัดที่ให้บริการเดิม

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบและให้ ห อภาพยนตร์ ฯ รับ ความเห็ นของกรรมการไปพิจ ารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๓ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ตามคารับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติที่ ๔ การพัฒนา
ตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัด เรื่อง ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
ข้อ ที่ ๒ การพัฒ นาตนเองของคณะกรรมการองค์ก ารมหาชน โดยมี เ งื่อ นไขว่ า มี การจัด ให้ มี
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ นั้น
หอภาพยนตร์ ฯ ได้ดาเนินการจัดทาสรุปรายงานการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอที่ประชุม
พิจารณาเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้สอบถามเรื่อง ความคืบหน้าของการก่อสร้าง
อาคารคลังแรกรับ ว่าดาเนินไปถึงไหนแล้ว
นายโดม สุ ข วงศ์ ผู้ อ านวยการและกรรมการชี้ แ จงว่ า เมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นคณะกรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ เสนอผลการตรวจสอบ และได้จัดทาราคากลางของการแก้ไขและการ
ก่อสร้างต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง หอภาพยนตร์ได้อนุมัติ ราคากลางแล้ว ต่อไปคือการประกาศ
ประกวดราคาหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินประกาศได้ภายในเดือนหน้านี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

