
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๗ เมษายน 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.   ผู้ตรวจราชการพิเศษ ผู้แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

  (นายสมเกียรติ ธงศร)ี 
๕.   ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

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

 
ผู้ลาประชุม          
                    

๑.  นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล     ที่ปรึกษา  
 

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 ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม VDO Conference ผู้แทนจาก
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน  

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ 
ธงศรี 

๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ลาประชุม นางจิระนันท ์ประเสริฐกุล 
๑.๒.๔ เอกสารเพ่ิมเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมิลผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒.๕ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕๗ เดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

  เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   สาระส าคัญ 
 ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

  2019 (COVID-19) หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
  ไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

    ๑. ออกประกาศหอภาพยนตร์ เรื่อง มาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 
    ๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพ
   ของเนื้องาน 



 

 

    ๓. เจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลง
   เวลาเป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติ
   ตามแนวทางมาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 
    ๔. ผู้บริหารได้ใช้โปรแกรม ZOOM เพ่ือการประชุมทางไกลกับเจ้าหน้าที่ใน
   เรื่องต่าง ๆ เช่น การทบทวนความรู้ด้านการอนุรักษ์ การประชุมจัดท าหลักสูตรวิชา
   ภาพยนตร์ การอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 
    ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อ
   วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร 
   ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 
    การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที ่๔/๒๕๖๓ 
      วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
   การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ตามยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐาน สามารถ
ด าเนินการตามแผนได้ทุกกิจกรรม โดยกลยุทธ์การจัดหาและการจัดการกรุภายพนตร์ มี
การจัดหมวดหมู่เอกสารการรับมอบภาพยนตร์และช าระเอกสารการรับมอบช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ การแสวงหาภาพยนตร์ที่ออกฉาย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ 
เป้าหมายร้อยละ ๖๐ จัดหาได้ร้อยละ ๗๒.๘๔ กลยุทธ์การติดตั้งและทดสอบระบบการ
พิมพ์ล้างฟิล์มได้ก าหนดจัดอบรมตรวจวิเคราะห์น้ ายาเคมีล้างฟิล์ม ในวันเสาร์ที่ ๒, ๙, 
๑๖ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
งานด้านการเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานสร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์ไปยังต่างจังหวัด 
เลื่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-๑๙ หอภาพยนตร์จึงปรับขั้นตอนการลงนาม MOU ความร่วมมือกับคณะ



 

 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยลงนามทาง
ไปรษณีย์แทน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด จึงปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย
อบรมครูระดับมัธยมผ่านระบบออนไลน์แทนส่วนความคืบหน้างานสนับสนุนโรง
ภาพยนตร์ Micro-cinema หากสถานการณ์แพร่ระบาดคลีคลาย คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการต่อไป ตามแผนที่วางไว้ 

   ยุทธศาสตร์ที ่๕ งานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ตามเงื่อนไข 
ปปช. ส่วนงานด้านการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรไปสู่ การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  การบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับหลักจริยธรรมหอภาพยนตร์จะ
ด าเนินการโดยปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ 

  
 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 
   ตัวชี้วัดการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๓ หอ

ภาพยนตร์จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินให้เข้ากับสถานการณ์  หรือ
อาจยกเลิกตัวชี้วัดที่อาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย และเสนอตัวชี้วัดใหม่ทดแทนต่อไป 

 
   ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
    กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   - การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ข้อ ๑.๒.๒ การสร้างเครือข่ายหอ

ภาพยนตร์และหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ เห็นควรยกเลิกและจัด
กิจกรรมอื่นแทน 

   - ตัวชี้วัด จ านวนเทศกาลภาพยนตร์ กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์รวมไปถึงการ
จัดฉายภาพยนตร์คลาสสิคท่ัวประเทศ เห็นควรปรับเกณฑ์การประเมินจ านวนกิจกรรม 

 - ตัวชี้วัดการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้
เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 

     
   มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
    ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที ่๒ 
   สาระส าคัญ 
    หอภาพยนตร์ ได้ท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓ 
   ไตรมาสที่ ๒ ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุม
   คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาแล้ว 
    ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒  



 

 

 
   ๔.๓ เรื่อง รายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ 
   สาระส าคัญ 

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

   ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ 
 
    ๔.๔ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
   สาระส าคัญ 
   ตามค ารับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
(บังคับประเมิน) ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ นั้น 

   หอภาพยนตร์ ฯ ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
 ความคิดเห็นคณะกรรมการ 
   กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดฉาย

ภาพยนตร์ควรเพ่ิมการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ และเจรจากับ ก.พ.ร. เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 

 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ และมอบฝ่าย
   เลขานุการด าเนินการตามขช้อเสนอแนะ 
 
    ๔.๕ เรื่อง การเช่าที่ดินด้านหน้าหอภาพยนตร์ 
   สาระส าคัญ 

   ตามที่หอภาพยนตร์มีความประสงค์เช่าที่ดินหน้าหอภาพยนตร์พ้ืนที่ประมาณ 
 ๒ ไร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกผู้ที่ เข้ามาใช้บริการของหอ
ภาพยนตร์ นั้น 



 

 

    หอภาพยนตร์ ฯ ได้ด าเนินการติดต่อเจรจาต่อรองเจ้าของพ้ืนที่ดังกล่าวตกลง
   จะให้หอภาพยนตร์เช่าที่ดินในราคาเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท มีก าหนดระยะเวลาเช่า ๓ 
   ปี 
    
   ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหอ
   ภาพยนตร์บริเวณพ้ืนที่ลานจอดรถ 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักการการเช่าที่ดินด้านหน้าหอภาพยนตร์ เพ่ือเสนอเข้า
   คณะรัฐมนตรีเพ่ือผูกพันงบประมาณข้ามปี 
    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
    เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม
   พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 
  
         
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


