รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง)
นายประวิทย์ แต่งอักษร
ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจารัส
นายนนทรีย์ นิมิบุตร
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายก้อง ฤทธิ์ดี
๓. นางสาววราภา ดีรอด
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาว
เพชรรัตร์ สายทอง เข้าร่วมประชุม
๑.๒.๒ เอกสารแจกในที่ประชุมเพิ่มเติม 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 กิ จ กรรมรถโรงหนั ง เฉลิ ม ทั ศ น์ ลงพื้ น ที่ ฉ ายภาพยนตร์
ภ าคเหนื อ ๓ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ก าแพงเพช ร พิ จิ ต ร นครสว รรค์ และภ าค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ๖ จังหวัด ได้แก่ หนองบัว ล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม สกลนคร ระหว่างวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔
๑.๒.๕.๓ กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๙๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑.๒.๕.๔ งานสัมมนาหัวข้อ สารวจอนาคตหนังไทยในระยะศูนย์สูตร
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น ๖ อาคารสรรพ
สาตรศุภกิจ
๑.๒.๕.๕ ประกาศปิดทาการหอภาพยนตร์ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้บริการ
พื้น ที่บ างส่ ว น เช่น ห้ องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แต่ ต้องมีการนัดหมาย
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

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
ที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
(มีเอกสารแนบแล้ว)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ย่อหน้าที่ ๓ แก้ไขข้อความเป็น “ทั้งนี้ในด้านที่
ได้ผลการประเมินต่า”
๒. หน้า ๙ มติที่ประชุมให้แบ่งเป็น ๓ ข้อ คือ
๑. เห็ น ชอบรายงานการเงิ น ประจ าไตรมาสที่ ๔ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
๒. เห็นชอบรายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สาหรับ
จั ด ส่ ง ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และกระทรวงการคลั ง ตามข้ อ บั ง คั บ หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ต่อไป
๓. สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ ง ที่ ๗/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การดาเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
สาระสาคัญ
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) อีกครั้งหลังจากหอภาพยนตร์เปิดบริการตามปกติ หอภาพยนตร์ได้
ดาเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้
๑. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศปิดให้ บริก ารชั่ว คราวในส่ ว น
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ชุดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส่วน
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ยังคงเปิดให้บริการเพื่อการค้นคว้า โดยจากัด
จานวนผู้ใช้บริการและต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพ
ของเนื้องาน
๓. เจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลง
เวลาเป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางมาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม

๔. ผู้บริหารได้ใช้โปรแกรม ZOOM เพื่อการประชุมทางไกลกับเจ้าหน้าที่ ใน
เรื่องต่างๆ เช่น การทบทวนความรู้ด้านการอนุรักษ์ เป็นต้น
ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม รับทราบ การดาเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
๓.๒ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมแต่
ละครั้ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ห อภาพยนตร์ ไ ปด าเนิ น การ ซึ่ ง หอภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดาเนินการและรับข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการ
กาหนดแนวทางในอนาคต หอภาพยนตร์ได้ทาข้อสรุปข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- น าเสนอภาพยนตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะปรับ ปรุง
ประวัติศาสตร์ ชาติ เพื่อถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ ภ าพยนตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ประวัติศาสตร์ชาติในสื่อ สังคมออนไลน์
(social media) ของหอภาพยนตร์ เช่น
- กองพันจงอางศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
- พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเพาะช่าง
พ.ศ. ๒๕๐๑
- วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒
- พิ ธี ไ หว้ ค รู ข องวงดนตรี ว ายุ บุ ต รของ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- คณะทู ต ไทยในการไปเจรจาตกลง
เรียกร้องดินแดนคืนรัฐบาลอินโด-จีนของ
ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๘๔
- การลงสื่อประชาสัมพันธ์รถโรงหนัง ควร หอภาพยนตร์ได้กาชับให้เจ้าผู้หน้าที่ผู้มี
ระบุ ชื่ อ รถโรงหนั ง เฉลิ ม ทั ศ น์ ซึ่ ง ได้ รั บ ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ได้ ใ ส่ ชื่ อ เต็ ม รถโรงหนั ง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระ เฉลิ ม ทั ศ น์ แ ล้ ว เช่ น รายงานผลการ
กนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ ด าเนิ น งานของโรงหนั ง เฉลิ ม ทั ศ น์ ใ น
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ ช่ ว งที่ ๑ ใน
พระราชทานนามรถว่า “เฉลิมทัศน์” ให้ ประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ของ
บุคคลทั่วไปได้ทราบ
หอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- ควรติ ด ตามสถานการณ์ ไ วรั ส โคโรนา ขณะนี้ ห อภายนตร์ ไ ด้ ปิ ด การบริ ก าร
๒ ๐ ๑ ๙ เ พื่ อ ป รั บ แ ผ น ร อ ง รั บ ก า ร บ า ง ส่ ว น เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย จ า ก
ด าเนิ น การภ ารกิ จ ต่ า งๆ และแผน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
มาตรการป้ อ งกั น ความปลอดภั ย ของ วิ ด -19 เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ ชุดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์
พื้นที่หอภาพยนตร์
- รายงานผลการดาเนินการกิจกรรมต่างๆ หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะเพื่อไป
ของหอภาพยนตร์ให้คณะกรรมการทราบ ดาเนินการ
- หอภาพยนตร์ ควรขอความอนุเคราะห์ หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะเพื่อไป
ช่วงเวลาสถานีโทรทัศน์เพื่อนาเสนอสิ่ งที่ ดาเนินการ
หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไปเผยแพร่เป็นการ
ขยายฐานให้คนรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น
ซึ่งสถานีโทรทัศน์มีความต้องการเนื้ อหา
ไปออกอากาศ หอภาพยนตร์สารวจข้อมูล
ที่หอภาพยนตร์ที่มีระยะเวลาเหมาะสมกับ
ระยะเวลาออกอากาศ
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดาเนินการข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หอภาพยนตร์
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
อักษร ขอเสนอรายงานสรุป
๑. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ ๑
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ห อภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ า ย
เลขานุ การได้นาเสนอผลการดาเนินงานประจาเดือนธันวาคม ให้ คณะอนุกรรมการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลรั บ ทราบ เพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ สามารถติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ ซึง่ แผนงาน
และกิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผน ยกตั ว อย่ า งกิ จ กรรมที่ มี
ความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่
๑. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ แสวงหา
ได้เพิ่ม 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
พิจารณาคัดเลื อกวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท
จานวน 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 จานวน ๒ ทุน ได้แก่
๑) พั ฒ นาการศิ ล ปะภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น ไทย โดย นายปิ ย นนท์
สมบูรณ์
๒) การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยซ่อนสัญญะทางการเมืองในประเทศ
ไทย โดย นายพงศรัณย์ จิตต์สวาสดิ์
๔. การพัฒนาระบบสืบค้นออนไลน์ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบ VOD เพื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั่ ว ไป และคั ด เลื อ ก Collection
ภาพยนตร์อื่นๆ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม
๕. งานส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จาก
การสารวจในเบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียนที่นาวิชาภาพยนตร์ไปใช้จริง ๔ แห่ง ได้แก่ ๑)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒) โรงเรียนดอนยางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ๓) โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร และ ๔) โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมจังหวัดตราด
๖. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๔,๔๘๙ คน
๒. การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
หอภาพยนตร์ ร ายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น องค์ ก าร
มหาชนทั้ ง ๔ องค์ ป ระกอบ (ตามเอกสารแนบ หน้ า ๘ - ๑๑) โดยมี ส รุ ป ผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ จานวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในสื่ อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ใ นต่า งประเทศ โดยหอภาพยนตร์ ได้เผยแพร่
ภาพยนตร์ที่ทาการอนุรักษ์ เรื่อง แผลเก่า และ สันติ-วีณา กับหน่วยงาน Bioskopan
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสต
ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ หอภาพยนตร์
ได้ร่วมงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ๕ กิจกรรม กับหน่วยงานอนุรักษ์จาก ๖ ประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากภาพยนตร์ แ ละสิ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ มีเป้าหมายจัดทานิทรรศการออนไลน์ อยู่ในขั้นตอน

ประสานงานกั บ Google Arts & Culture เพื่ อ ถ่ า ยภาพวั ต ถุ จั ด แสดงและท าข้ อ มูล
เกี่ยวกับนิทรรศการยานอวกาศบ้านนาบัวใน อาคารสรรพสาตรศุภกิจ
ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจานวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐
- ๒๕๖๓ ที่ หอภาพยนตร์ เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป้าหมายขั้นต่าร้อยละ ๖๕
ผลการดาเนินงานจัดหาได้รวม ๒๙๐ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด ๔๖๕ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒
ตัวชี้วัด ๑.๑.๕ จานวนผู้เข้าร่วมกิจรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมายขั้นต่า
๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๔,๔๘๙ คน
ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ จานวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่ห อภาพยนตร์เผยแพร่ ในสื่ อ
โซเชีย ลมีเดีย เป้ าหมายขั้นต่า ๖,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการดาเนินงานมีผู้ เข้าชมผ่ าน
youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๗๗๐ ครั้ง
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนังเฉลิม
ทัศน์ และ ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของทั้ง ๒ กิจกรรม เพื่อประเมินความ
คุ้มค่าตามเกณฑ์ของสานักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๘
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
องค์ประกอบที่ ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน
ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนาไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ได้คัดเลือกชุดข้อมูล ได้แก่ ภาพยนตรานุกรม พ.ศ. ๒๔๗๐
– ๒๕๐๙ และเอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจัดทา data catalog และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและกระบวนการทางานตามภารกิจหลัก
ตัวชี้วัด ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่
หมวด ๑ การนาองค์การ
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดาเนินงาน
การดาเนินงานหอภาพยนตร์จะทาการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบ
ออนไลน์ และรายงานผลคะแนนให้ ค ณะอนุ กรรมการติ ดตามฯ รับทราบ เพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานต่อไป

องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
สรุปผลงานกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ไตรมาส
ที่ ๑
ลาดับ
๑

ประเด็นการ
ประเมิน
การวางแผน
ยุทธศาสตร์

๒

การบริหารทาง
การเงิน

๓

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

การดาเนินงาน

๑. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และ
พิจารณาแผน ๕ ปี และแผน
ประจาปี ๒๕๖๔ และให้ข้อสังเกต
๒. กากับคุณภาพของแผน
๓. กากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผน
๔. กากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน
๑. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้
ระบุปัญหาอุปสรรค
๒. กากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น
๑. กาหนดให้มีการจัดทาและ
ทบทวนระเบียบบุคคล
๒. กากับให้มีการจัดทาแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว
๓. กากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ
๔. กากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้าง

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

จะเสนอรายงาน
การเงิน ไตรมาสที่ ๑
ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เดือนกุมภาพันธ์
จะเสนอรายงานแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ ๑
ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์

ลาดับ
๔

ประเด็นการ
ประเมิน
การควบคุม
ภายใน

๕

การบริหารงาน
ทั่วไป

๖

การคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสีย/การ
ตอบสนอง

รายละเอียด

การดาเนินงาน

๑. คณะกรรมการ กากับให้ฝ่าย
บริหารมีการควบคุมภายใน
๒. คณะกรรมการ พิจารณาแผนและ
ผลการควบคุมภายใน
๓. คณะกรรมการ กากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน
๔. คณะกรรมการ พิจารณาแผนและ
ผลการตรวจสอบภายใน
๑. คณะกรรมการ กากับให้มีการ
จัดการความรู้กับคณะกรรมการ
๒. คณะกรรมการ กากับให้มีการ
จัดการความรู้แก่องค์การ
๓. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส
๔. การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
๑. คณะกรรมการ กากับให้องค์การ
มหาชนคานึงถึงผู้รับบริการ
๒. คณะกรรมการ กากับให้มีช่องทาง
การร้องเรียน
๓. คณะกรรมการ กากับให้มีการนา
ผลความพึงพอใจมาใช้ในการพัฒนา
งานบริการขององค์การมหาชน***

จะเสนอรายงาน
การควบคุมภายใน
ไตรมาสที่ ๑
ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์

หอภาพยนตร์
เตรียมการ
ดาเนินการตาม
ข้อกาหนดให้
ครบถ้วน

- หอภาพยนตร์มี
ช่องทางการ
ร้องเรียนและการ
แนะนาการบริการ
ในช่องทางออนไลน์
- อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ

ลาดับ ประเด็นการ
รายละเอียด
ประเมิน
๗ การบริหาร
๑. ในการเข้าร่วมประชุมของ
การประชุม
คณะกรรมการร้อยละ ๙๐ ของจานวน
การประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. กาหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่าย
บริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓. มีการประเมินคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการประชุม ***
๘

๙

การดาเนินงาน
- ในปีงบประมาณ
๒๕๖๔ การประชุม
ทั้ง ๓ ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป

- รวมอยู่ในแบบ
การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
การ
๑. คณะกรรมการ กากับให้องค์การ
- จากการรายงาน
ประเมินผล
มหาชนดาเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ การติดตามการ
การปฏิบัติงาน จัดตั้ง
ดาเนินงานตาม
องค์การ
๒. กากับให้มีการรายงานผลการ
ยุทธศาสตร์และ
มหาชน
ปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง รมว. ตัวชี้วัด ก.พร.
- หอภาพยนตร์จะ
ดาเนินการจะ
ดาเนินงานรายงาน
สรุปการดาเนินงาน
รอบ ๖ และ ๑๒
เดือน
การ
๑. คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง จะเสนอแบบการ
ประเมินผล
ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
ประเมินทั้งแบบ
การปฏิบัติงาน ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น เช่น การ
รายบุคคลและแบบ
ของ
ประเมิน ๓๖๐ องศา
ทั้งคณะใน ไตรมาส
คณะกรรมการ ๒. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง ที่ ๓
ของคณะกรรมการในที่ประชุม

๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
รายจ่าย

งบประมาณปี
ร้อยละ
ผูกพันสัญญา
เบิกจ่าย
๒๕๖๔
เบิกจ่าย
๓๗,๖๕๖,๑๐๐ ๒๙,๕๕๓,๔๓๒ ๑๐,๙๕๖,๑๓๘ ๒๙.๑๐

รายจ่ายประจา
รายจ่ายดาเนินงาน
ทั่วไป
๓๑,๙๗๐,๙๐๐ ๙,๓๙๘,๕๐๑ ๔,๒๗๙,๓๕๔
รายจ่ายดาเนินการ
ตามแผนงานโครงการ ๒๒,๕๐๘,๐๐๐ ๘,๘๗๘,๔๙๙ ๔,๓๕๗,๑๔๐
รายจ่ายลงทุนเพื่อเพื่อ
ดาเนินการปกติ
๑๘๖,๘๗๗,๐๐๐ ๓๗,๒๔๓,๓๙๑
๖๐๗,๙๗๓
รวม
๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ ๘๕,๐๗๓,๘๒๒ ๒๐,๒๐๐,๖๐๕

๑๓.๓๙
๑๙.๓๖
๐.๓๓
๗.๒๔

บทวิเคราะห์
- งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท
ดาเนินผูกพันสัญญาแล้ว ๘๕,๐๗๓,๘๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๙ และ เบิกจ่ายแล้ว
จานวน ๒๐,๒๐๐,๖๐๕ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗.๒๔
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจานวน ๑๘๖,๘๗๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๖๖.๙๘ ของงบประมาณทั้งหมด จานวน ๑๖ รายการ ผูกพันสัญญาแล้ว จานวน ๔
รายการ และมีรายการที่จะเข้ากระบวนการหาผู้รับจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ จานวน ๖
รายการ มี แ ผนลงนามสั ญ ญาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในไตรมาสที่ ๒ มู ล ค่ า สั ญ ญารวม
๖๓,๘๘๗,๐๐๐ บาท
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานที่มีตัวชี้วัดเป็นตัวเลขควรทากราฟแสดงข้อมูล เพื่ อให้
เข้าใจง่าย
๒. ตารางติ ด ตามผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่ ม ตาราง
เป้าหมายผลการเบิกจ่ายตามที่สานักงบประมาณกาหนดของแต่ละไตรมาส
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
เพื่อให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุป ระสงค์ การจั ดตั้ งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ใ ห้ มี
ระเบี ย บวาระให้ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดาเนินการ
ต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. หอภาพยนตร์ควรมีการสนับสนุนให้ทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ประเด็น
สถาบันหลักของชาติ
๑. หอภาพยนตร์ควรรวบรวมภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์
ของชาติเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติ และเผยแพร่ประชาชนทั่วไป
๒. หอภาพยนตร์ควรทาลิงก์ข้อมูลให้เข้าชมเว็บไซต์หอภาพยนตร์เพื่อดึงกลุ่มคน
ที่สนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์มากขึ้น
๓. หอภาพยนตร์ควรมีการตอบโต้กับผู้ชมในสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ กรณีที่มี
การแสดงความคิดเห็ นเพื่อ เป็นการสร้า งความสั ม พัน ธ์ กับบุ คคลที่ให้ ความสนใจหอ
ภาพยนตร์ และเห็นควรให้มผี ู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
๔. หอภาพยนตร์ควรรวบรวมข้อมูลที่คุณโดม สุขวงศ์ ค้นคว้าในอดีตเพื่อเป็น
ข้อมูลให้กับหอภาพยนตร์ในอนาคต
มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

