
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม 

........................................................................ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.   นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    ประธานกรรมการ 
๒.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ที่ปรึกษา 
๓.   นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๔.   ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กรรมการ 

  (นายณรงค ์เชื้อบุญช่วย) 
๕.   ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

(นายประสพ เรีองเงิน) 
๖.   นายประวิทย์ แต่งอักษร     กรรมการ 
๗.   ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย     กรรมการ 
๘.   นายนนทรีย์ นิมิบุตร     กรรมการ 
๙.   นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    กรรมการ 
๑๐.   นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส    กรรมการ 
๑๑.   นายมารุต บูรณรัช     กรรมการ 
๑๒. นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต    กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ลาประชุม          
                    

๑.  นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล     ที่ปรึกษา 
๒.  ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม          
                    

๑.  นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี    รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๒.  นายก้อง ฤทธิ์ดี     รองผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
๓.  นางสาววราภา ดีรอด    งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง 
 

               
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ 
เรียงเงิน 

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ เชื้อ
บุญช่วย 

๑.๒.๓ เอกสารเพ่ิมเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  เรื่อง สรุปผลการประชุม
ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมิลผล ครั้งที ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒.๔ น าเสนอภาพรวมกิจกรรมประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
  ที ่๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง  
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑  เรื่อง รายงานความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ 

   สาระส าคัญ 
 ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้หอภาพยนตร์

  พิ จ า รณาด า เนิ นการปรั บปรุ ง เ พ่ื อ พัฒนาภาระกิ จ ของหอภาพยนตร์  นั้ น 
   หอภาพยนตร์ขอรายงานความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการหอ
  ภาพยนตร์มีดังนี้ 

     ๑. ควรปรับปรุงเว็บไซด์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ หอ 
  ภาพยนตร์ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซด์หอภาพยนตร์ให้แล้วโดยค านึงถึงความสวยงาม  
  ความน่าสนใจ และสะดวกต่อการเข้าถึง 



 

 

     ๒. ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานพ้ืนที่ใกล้หอภาพยนตร์ 
   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์รับเชิญจากหอสมุดแห่งชาติเพ่ือเข้าร่วมงานท าบุญ
   ประจ าปี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
     ๓. ควรจัดหาพ้ืนที่จอดรถให้เพียงพอต่อการให้บริการ ขณะนี้หอ
   ภาพยนตร์อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือเช่าพ้ืนที่เอกชนด้านข้างหอภาพยนตร์ จ านวน ๒.๓ 
   ไร่ 
     ๔. การจัดตารางฉายหนังรอบเย็น ผลตอบรับค่อนข้างน้อย เสนอปรับ
   แผน จัดฉายเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการปรับปรุง
   ตารางการฉายภาพยนตร์โดยปรับเวลาให้เร็วขึ้น มีรอบ ๑๓.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และใน
   วันศุกร์เพิ่มรอบ ๑๗.๓๐ น. 
    ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
   ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เนื่องจาก
มีกลุ่มคนที่สนใจหนังเก่าแต่ไมท่ราบว่ามีฉายท่ีหอภาพยนตร์ 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 
    ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อ
   วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่ง 
  อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 
    การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 
      วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
   การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ตามยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้น าเสนอผลการ

ด าเนินงาน ไตรมาสที่  ๑ ต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลการด าเนินงานกลยุทธ์ที่มีความโดดเด่น ได้แก่ การสร้าง
ระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์เพ่ือการอนุรักษ์ ซึ่งผู้บริหารหอภาพยนตร์และ
งานจัดหาได้เดินทางไปพบผู้บริหารบริษัทโพสโปรดักชั่น ๔ แห่ง เพ่ือสร้างความร่วมมือ



 

 

กับแล็ปโพสโปรดักชั่นและการจัดเก็บต้นฉบับภาพยนตร์ในอนาคต ซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างด ี

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลการด าเนินงานด้านการเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องเพ่ือให้บริการในระบบ VDO มีการด าเนินงานตามแผน ส่วนการสนับสนุนงาน
สร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ มีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนสนับสนุน 
จ านวน ๓ เรื่อง ตามแผน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเผยแพร่ภาพยนตร์ใน
ต่างจังหวัด หอภาพยนตร์ได้จัดท า MOU กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือน าไปติดตั้งในพ้ืนที่  ส่วนงาน
ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ของหอภาพยนตร์ให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้อยู่ระหว่างการจัดท า
นิทรรศการ “ภาพค้างติดตา” ชั้น ๑ และออกแบบนิทรรศการชั้น ๒ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ งานด้านการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน อยู่ระหว่างก าหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่วนงานจัดฉายภาพยนตร์
เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๑,๐๐๐ คน มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม ๑๘,๘๙๗ คน และมี
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ MASTER CLASS ๑ ครัง้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ งานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารและเปิดเผยข้อมูล ตาม
เงื่อนไขการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ITA ๒๐๒๐. ส่วนงานด้านการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
   ตัวชี้วัดการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๓ หลังผ่าน

การพิจารณาของเลขาธิการส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยไม่มีการเจรจา
ต่อรองตัวชี้วัดเพ่ิมเติม หอภาพยนตร์จึงได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ต่อ
คณะอนุกรรมการฯ ตามตารางแนบ 

 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 
 
    ๔.๒ เรื่อง รายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 
   สาระส าคัญ 
    ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วัน
   จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 
   ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๑ ทั้งนี้  หอภาพยนตร์ได้ เสนอ
คณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุคคล ให้ ความ เห็ นชอบแล้ ว  ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 



 

 

  ฝ่ าย เลขานุการจึ งน า เสนอที่ ประชุม เ พ่ือ พิจารณา  (มี เอกสารแนบ) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

   กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   - เปิดรับสมัครบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับภารกิจของหอภาพยนตร์ 

ปัจจุบันจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
   - แผนพัฒนาบุคคลากร เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านของศักยภาพ 

เพ่ือรองรับการท างานทดแทนต าแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตเมื่อเริ่มมีการเกษียณของ
เจ้าหน้าที่ 

    - วางแผนและเตรียมการเงินชดเชยเจ้าหน้าทีเ่กษียณอายุ ๖๐ ปี 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 
 
   ๔.๓ เรื่อง รายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 
   สาระส าคัญ 

   ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วัน
จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

   ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มี
เอกสารแนบ)  
  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 
 
    ๔.๔ เรื่อง ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี  
   ๒๕๖๒ 
   สาระส าคัญ 
   ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ 

 ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๒ พบว่ามีบางรายการที่วงเงินตามสัญญาจ้างได้มีการเบิกจ่ายแล้วก่อน
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้ต้องปรับปรุงให้วงเงินคงเหลือเท่าที่จะเบิกจ่าย
จริงเพ่ือให้การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบและการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย หอภาพยนตร์จึงปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่ อม
ปี งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒ มีจ านวน  ๘๘ รายการ  งบประมาณทั้ ง สิ้ น 
๑๙๔,๓๘๐,๖๗๗.๖๔ บาท 

   ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว) 



 

 

 
   ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
    กรรมการเสนอแนะว่า เพ่ิมข้อมูลระยะเวลาของสัญญาเพื่อใช้ในการติดตาม 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ ปรับปรุงรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี  
   ๒๕๖๒  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
    ๕.๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ เทคนิคการก ากับหนัง การท าหนัง
สั้น จากผู้ก ากับชื่อดัง ให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักหอ
ภาพยนตร์มากขึ้น และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  

- การจัดกิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เห็นควรปรับระยะเวลาในการ
อบรม และหัวข้อในการจัดอบรมให้เข้ากับยุคสมัย เป็นการอบรมเชิงเปรียบเทียบหรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

รายงานคณะกรรมการต่อไป 
 
    ๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
  
         
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


