
 

 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม 

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

๑.   นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    ประธานกรรมการ 
๒.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ที่ปรึกษา 
๓.   นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๔.   นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล    ที่ปรึกษา 
๕.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 
๖.   ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

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

  
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 ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาว
เพชรรัตร์ สายทอง เข้าร่วมประชุม 

๑.๒.๒ เอกสารแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ได้แก่ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ 
เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑.๒.๓ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหอภาพยนตร์จะเปลี่ยนจาก
เงินสดเป็นจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online   

๑.๒.๔ ปรับลดการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประชุม จากเดิมหักภาษี ณ ที่จ่าย 
๑๐% เป็น ๕%   

๑.๒.๕ รายงานกิจกรรมเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑.๒.๕.๒ กิจกรรมรถโรงหนังเฉลิมทัศน์  ลงพ้ืนที่ฉายภาพยนตร์  

ภ าค เหนื อ  ๓  จั งหวั ด  ได้ แก่  ก า แพง เพชร  พิ จิ ต ร  นครสวรรค์  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด ได้แก่ หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม สกลนคร ระหว่างวันที่  ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ 

 ๑.๒.๕.๓ กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที ่๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๙-
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ๑.๒.๕.๔ งานสัมมนาหัวข้อ ส ารวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น ๖ อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ 

 ๑.๒.๕.๕ ประกาศปิดท าการหอภาพยนตร์เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้บริการ
พ้ืนที่บางส่วน เช่น ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรีแต่ต้องมีการนัดหมาย
ล่วงหน้า เป็นต้น 

 ๑.๒.๕.๖ กิจกรรมบรรยายพิเศษทางออนไลน์ เรื่อง Hitchcock ๑๐๑ 
กับ อ.ประวิทย์ แต่งอักษร วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค หอ
ภาพยนตร์ Thai Film Archive 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
 

 



 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที ่๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    ๑. หน้า ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ย่อหน้าที ่๓ แก้ไขข้อความเป็น “ทั้งนี้ในด้านที่
   ได้ผลการประเมินต่ า” 
    ๒. หน้า ๙ มติที่ประชุมให้แบ่งเป็น ๓ ข้อ คือ 

๑. เห็นชอบรายงานการเงิน  ประจ าไตรมาสที่  ๔ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒. เห็นชอบรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส าหรับ
จัดส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ต่อไป 

๓. สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ตามท่ีมีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

   สาระส าคัญ 
  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) อีกครั้งหลังจากหอภาพยนตร์เปิดบริการตามปกติ หอภาพยนตร์ได้
ด าเนินการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

    ๑. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในส่วน
   พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ชุดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์ เพ่ือความปลอดภัยจาก
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส่วน
   ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ยังคงเปิดให้บริการเพ่ือการค้นคว้า โดยจ ากัด
   จ านวนผู้ใช้บริการและต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น 
    ๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพ
   ของเนื้องาน 
    ๓. เจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลง
   เวลาเป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติ
   ตามแนวทางมาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 



 

 
 
 

    ๔. ผู้บริหารได้ใช้โปรแกรม ZOOM เพ่ือการประชุมทางไกลกับเจ้าหน้าที่ใน
   เรื่องต่างๆ เช่น การทบทวนความรู้ด้านการอนุรักษ์ เป็นต้น 
    ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

   
 มติที่ประชุม   รับทราบ การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
 
  ๓.๒ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 
  ตามท่ีคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการประชุมแต่
ละครั้ งเ พ่ือเป็นแนวทางให้หอภาพยนตร์ไปด าเนินการ  ซึ่ งหอภาพยนตร์ได้รับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการและรับข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดแนวทางในอนาคต หอภาพยนตร์ได้ท าข้อสรุปข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ผลการด าเนินการ 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  น า เสนอภาพยนตร์ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
ประวัติศาสตร์ชาติ เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะปรับปรุง
การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ชาติในสื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) ของหอภาพยนตร์ เช่น 
- กองพันจงอางศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ 
- พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเพาะช่าง 
พ.ศ. ๒๕๐๑ 
- วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พิธีไหว้ครูของวงดนตรีวายุบุตรของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
- คณะทูตไทยในการไปเจรจาตกลง
เรียกร้องดินแดนคืนรัฐบาลอินโด-จีนของ
ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔ 

- การลงสื่อประชาสัมพันธ์รถโรงหนัง ควร
ระบุชื่อ รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ซึ่งได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานนามรถว่า “เฉลิมทัศน์” ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบ 

หอภาพยนตร์ได้ก าชับให้เจ้าผู้หน้าที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ใส่ชื่อเต็มรถโรงหนัง
เฉลิมทัศน์แล้ว  เช่น รายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงหนังเฉลิมทัศน์ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงที่  ๑ ใน
ประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ของ
หอภาพยนตร์ 
 



 

 
 
 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ควรติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 
๒ ๐ ๑ ๙  เ พ่ื อ ป รั บ แ ผ น ร อ ง รั บ ก า ร
ด า เ นิ นการภารกิ จต่ า งๆ  และแผน
มาตรการป้องกันความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ
พ้ืนที่หอภาพยนตร์ 

ขณะนี้หอภายนตร์ได้ปิดการบริการ
บ า ง ส่ ว น เ พ่ื อ ค ว า ม ป ลอด ภั ย จ าก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 
ชุดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์ 

- รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ 
ของหอภาพยนตร์ให้คณะกรรมการทราบ 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะเพ่ือไป
ด าเนินการ 

- หอภาพยนตร์ควรขอความอนุเคราะห์
ช่วงเวลาสถานีโทรทัศน์เพ่ือน าเสนอสิ่งที่
หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไปเผยแพร่เป็นการ
ขยายฐานให้คนรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น 
ซึ่งสถานีโทรทัศน์มีความต้องการเนื้อหา
ไปออกอากาศ หอภาพยนตร์ส ารวจข้อมูล
ที่หอภาพยนตร์ที่มีระยะเวลาเหมาะสมกับ
ระยะเวลาออกอากาศ 

หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะเพ่ือไป
ด าเนินการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินการข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หอภาพยนตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
   วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
   อักษร ขอเสนอรายงานสรุป 
   ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาสที ่๑   
   ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่าย

 เลขานุการได้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม ให้คณะอนุกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลรับทราบ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ ซ่ึงแผนงาน
และกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มี
ความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

   ๑. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔  แสวงหา
ได้เพ่ิม ๑๑ เรื่อง รวมเป็น ๒๙๐ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๖๕ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒



 

 
 
 

  ๒. การบูรณะภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕) อยู่ในขั้นตอน
การสแกนภาพ (ม้วนที่ ๑ - ๕) และเสียง การลบฝุ่นและริ้วรอย (ม้วนที่ ๑ - ๒) 

   ๓. การสนับสนุนวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการด้านภาพยนตร์ 
    พิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๒ ทุน ได้แก่ 
    ๑) ภาพยนตร์ไทยกับการสร้างการรับรู้ปัญหาสังคม ทศวรรษ ๒๕๑๐ 

ถึง ทศวรรษ ๒๕๓๐ โดย นายอภิสิทธิ์ ปานอิน 
    ๒) พัฒนาการของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทย ช่วง 

พ.ศ. ๒๔๗๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย นายณัฐสิทธิ์ ขจายศรสิทธิ์ 
    วิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุน ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ทุน ได้แก่ 
    ๑) พัฒนาการศิลปะภาพยนตร์แอนิเมชันไทย โดย นายปิยนนท์ 

สมบูรณ์ 
    ๒) การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยซ่อนสัญญะทางการเมืองในประเทศ

ไทย โดย นายพงศรัณย์ จิตต์สวาสดิ์ 
   ๔. การพัฒนาระบบสืบค้นออนไลน์ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ VOD เพ่ือผู้ใช้บริการทั่วไป และคัดเลือก Collection 
ภาพยนตร์อ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม 

   ๕. งานส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จาก
การส ารวจในเบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียนที่น าวิชาภาพยนตร์ไปใช้จริง ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ๒) โรงเรียนดอนยางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ๓) โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร และ ๔) โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมจังหวัดตราด 

   ๖. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๔,๔๘๙ คน 

 ๒. การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  
   หอภาพยนตร์รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ

มหาชนทั้ง ๔ องค์ประกอบ (ตามเอกสารแนบ หน้า ๘ - ๑๑) โดยมีสรุปผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

 องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 
   ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่

ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ  โดยหอภาพยนตร์ได้เผยแพร่
ภาพยนตร์ที่ท าการอนุรักษ์ เรื่อง แผลเก่า และ สันติ-วีณา กับหน่วยงาน Bioskopan 
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสต
ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ หอภาพยนตร์ 
ได้ร่วมงานเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ๕ กิจกรรม กับหน่วยงานอนุรักษ์จาก ๖ ประเทศ  

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่ ง เกี่ยวเนื่ องกั บ
ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ มีเป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์ อยู่ในขั้นตอน



 

 
 
 

 ประสานงานกับ Google Arts & Culture เพ่ือถ่ายภาพวัตถุจัดแสดงและท าข้อมูล
เกี่ยวกับนิทรรศการยานอวกาศบ้านนาบัวใน อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
- ๒๕๖๓ ที่ หอภาพยนตร์ เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป้าหมายขั้นต่ าร้อยละ ๖๕ 
ผลการด าเนินงานจัดหาได้รวม ๒๙๐ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด ๔๖๕ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒ 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมายขั้นต่ า 
๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๔,๔๘๙ คน 

   ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นต่ า ๖,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าชมผ่าน 
 youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๗๗๐ ครั้ง 

 องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
   ตัวชี้วัด ๒.๑.๑  การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนังเฉลิม

   ทัศน์ และ ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน  
   อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของทั้ง ๒ กิจกรรม เพ่ือประเมินความ
   คุ้มค่าตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร. 
   ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๘ 

ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 องค์ประกอบท่ี ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 
 ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย

 ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ได้คัดเลือกชุดข้อมูล ได้แก่ ภาพยนตรานุกรม พ.ศ. ๒๔๗๐ 
– ๒๕๐๙ และเอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือจัดท า data catalog และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก  

   ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
   ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่ 

 หมวด ๑ การน าองค์การ 
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห ์และจัดการความรู้ 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

การด าเนินงานหอภาพยนตร์จะท าการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบ
ออนไลน์ และรายงานผลคะแนนให้คณะอนุกรรมการติดตามฯ รับทราบ เพ่ือน ามา
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 

 
 



 

 
 
 

 องค์ประกอบท่ี ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
    สรุปผลงานก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ไตรมาส
   ที ่๑ 
 

ล าดับ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

๑ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

๑. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
พิจารณาแผน ๕ ปี และแผน
ประจ าปี ๒๕๖๔ และให้ข้อสังเกต 
๒. ก ากับคุณภาพของแผน 
๓. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 
๔. ก ากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน 

เสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบ การประชุม 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓  
วันจันทร์ที่ ๒๘ 
กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒ การบริหารทาง
การเงิน 

๑. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้
ระบุปัญหาอุปสรรค 
๒. ก ากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น 

จะเสนอรายงาน
การเงิน ไตรมาสที ่๑ 
ในการประชุม 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
เดือนกุมภาพันธ์ 

๓ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. ก าหนดให้มีการจัดท าและ
ทบทวนระเบียบบุคคล 
๒. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 

๓. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ 

๔. ก ากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

จะเสนอรายงานแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ ๑  
ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ล าดับ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

๔ การควบคุม
ภายใน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้ฝ่าย
บริหารมีการควบคุมภายใน 
๒. คณะกรรมการ พิจารณาแผนและ
ผลการควบคุมภายใน 

๓. คณะกรรมการ ก ากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน 

๔. คณะกรรมการ พิจารณาแผนและ
ผลการตรวจสอบภายใน 

จะเสนอรายงาน
การควบคุมภายใน 
ไตรมาสที่ ๑ 
ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์ 

๕ การบริหารงาน
ทั่วไป 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้กับคณะกรรมการ 
๒. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้แก่องค์การ 

๓. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส 

๔. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

หอภาพยนตร์
เตรียมการ
ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดให้
ครบถ้วน 

๖ การค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสีย/การ
ตอบสนอง 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้องค์การ
มหาชนค านึงถึงผู้รับบริการ 
๒. คณะกรรมการ ก ากับให้มีช่องทาง
การร้องเรียน 

๓. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการน า
ผลความพึงพอใจมาใช้ในการพัฒนา
งานบริการขององค์การมหาชน*** 

- หอภาพยนตร์มี
ช่องทางการ
ร้องเรียนและการ
แนะน าการบริการ
ในช่องทางออนไลน์  
- อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

ล าดับ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียด การด าเนินงาน 

๗ การบริหาร
การประชุม 

๑. ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
การประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่าย
บริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๓. มีการประเมินคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการประชุม *** 

- ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ การประชุม
ทั้ง ๓ ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
 
- รวมอยู่ในแบบ
การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ 

๘ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้องค์การ
มหาชนด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์
จัดตั้ง 
๒. ก ากับให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง รมว. 

- จากการรายงาน
การติดตามการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ก.พร. 
- หอภาพยนตร์จะ
ด าเนินการจะ
ด าเนินงานรายงาน
สรุปการด าเนินงาน
รอบ ๖ และ ๑๒
เดือน 

๙ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

๑. คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง 
ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ 
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น การ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 
๒. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในท่ีประชุม 

จะเสนอแบบการ
ประเมินทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบ 
ทั้งคณะใน ไตรมาส
ที ่๓ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

   ๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที ่๑ 
  

รายจ่าย 
งบประมาณปี 

๒๕๖๔ 
ผูกพันสัญญา เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

รายจ่ายประจ า ๓๗,๖๕๖,๑๐๐ ๒๙,๕๕๓,๔๓๒ ๑๐,๙๕๖,๑๓๘ ๒๙.๑๐ 
รายจ่ายด าเนินงาน
ทั่วไป ๓๑,๙๗๐,๙๐๐ ๙,๓๙๘,๕๐๑ ๔,๒๗๙,๓๕๔ ๑๓.๓๙ 
รายจ่ายด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการ ๒๒,๕๐๘,๐๐๐ ๘,๘๗๘,๔๙๙ ๔,๓๕๗,๑๔๐ ๑๙.๓๖ 
รายจ่ายลงทุนเพ่ือเพ่ือ
ด าเนินการปกติ ๑๘๖,๘๗๗,๐๐๐ ๓๗,๒๔๓,๓๙๑ ๖๐๗,๙๗๓ ๐.๓๓ 

รวม ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ ๘๕,๐๗๓,๘๒๒ ๒๐,๒๐๐,๖๐๕ ๗.๒๔ 
 
   บทวิเคราะห์  

       - งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
ด าเนินผูกพันสัญญาแล้ว ๘๕,๐๗๓,๘๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๙ และ เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน ๒๐,๒๐๐,๖๐๕ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗.๒๔    
     - งบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจ านวน ๑๘๖,๘๗๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
 ๖๖.๙๘ ของงบประมาณทั้งหมด จ านวน ๑๖ รายการ ผูกพันสัญญาแล้ว จ านวน ๔ 
 รายการ และมีรายการที่จะเข้ากระบวนการหาผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์  จ านวน ๖ 
 รายการ  มีแผนลงนามสัญญาให้แล้ ว เสร็จในไตรมาสที่  ๒ มูลค่าสัญญารวม
๖๓,๘๘๗,๐๐๐ บาท 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานที่มีตัวชี้วัดเป็นตัวเลขควรท ากราฟแสดงข้อมูลเพ่ือให้
เข้าใจง่าย 

๒. ตารางติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมตาราง
เป้าหมายผลการเบิกจ่ายตามท่ีส านักงบประมาณก าหนดของแต่ละไตรมาส 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 



 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๕.๑ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

๑. หอภาพยนตร์ควรมีการสนับสนุนให้ท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ประเด็น
สถาบันหลักของชาติ 

๑. หอภาพยนตร์ควรรวบรวมภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์
ของชาติเพ่ืออนุรักษใ์ห้เป็นมรดกของชาติ และเผยแพร่ประชาชนทั่วไป 

๒. หอภาพยนตร์ควรท าลิงก์ข้อมูลให้เข้าชมเว็บไซต์หอภาพยนตร์เพ่ือดึงกลุ่มคน
ที่สนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์มากขึ้น 

๓. หอภาพยนตร์ควรมีการตอบโต้กับผู้ชมในสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ กรณีท่ีมี
การแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้ความสนใจหอ
ภาพยนตร์ และเห็นควรให้มผีู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

 ๔. หอภาพยนตร์ควรรวบรวมข้อมูลที่คุณโดม สุขวงศ์ ค้นคว้าในอดีตเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับหอภาพยนตร์ในอนาคต  
 

   มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
  
    ๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น. 
  
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


