รายงานการประชุม
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

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

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

ผู้ลาประชุม
๑. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์

กรรมการ

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

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
- ไม่มี ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งขอให้คณะกรรมการแนะนาตัว ประชุมทางไกลผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลั ดกระทรวงวั ฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจ
โสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ลาประชุม
๑.๒.๔ ฝ่ายเลขานุการแจ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๒.๔.๑ เอกสารเพิ่ มเติ ม วาระที่ ๓.๔ เรื่ อ ง แบบสอบถามการใช้
บริการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑.๒.๔.๒ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่ อ ง รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
๑.๒.๔.๓ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สาระสาคัญ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการปร ะชุ มคณะกรรมการบริ ห า ร หอ
ภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณา
เพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่ อ ง การดาเนิ น การของหอภาพยนตร์ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)
สาระสาคัญ
หอภาพยนตร์ได้เปิด ให้บริ การตั้ งแต่วัน ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และให้
ด าเนิ น การมาตรการส าหรั บ ป้อ งกั น การแพร่ ร ะบาดจากไวรั ส โควิ ด -๑๙ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้มาใช้บริการ
๑. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่หอภาพยนตร์

๒. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” และรับบัตร ณ ศูนย์บริการ
๓. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในพื้นที่
๔. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่าเสมอ
๕. ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มาด้วยกัน โปรดรักษาระยะห่างระหว่างกัน
๖. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ ห้องสมุด และระหว่าง
ชมนิทรรศการ
มาตรการของหอภาพยนตร์
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านการตรวจ ATK COVID Test ทุก 15 วัน
๒. เคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิ อนุญาตเฉพาะผู้มีอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ c
เข้าพื้นที่
๓. จากัดจานวนผู้เข้าชม ไม่เกิน ๕๐% ของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ และไม่เกิน
๗๕% ของพื้นที่นิทรรศการและห้องสมุด
๔. จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ให้บริการอย่างเพีย งพอ
๕. ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้า ลิฟต์โดยสาร และพื้นผิวสัมผัส ในพื้นที่
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
๖. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ face shield ระหว่างการ
ให้บริการ
๗. จัดที่นั่งและจุดรอคิวเข้าชม โดยมีระยะห่างกันไม่ต่ากว่า ๑ เมตร
๘. เพิ่มบริการจ่ายเงินในรูปแบบ QR Payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
สัมผัส
๙. จัดเตรียมถังขยะสาหรับแยกขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง)
ในพื้นที่บริการ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้มาใช้บริการ ข้อที่ ๔. แก้ไข “ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน้า หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ๗๕% ก่อนและหลังเข้าพื้นที่หอภาพยนตร์”
๒. มาตราการของหอภาพยนตร์ ข้อที่ ๒ แก้ไข “จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่”
๓. มาตราการของหอภาพยนตร์ ข้อที่ ๖ แก้ไข “เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย
หน้ากากผ้า และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า ระหว่างการให้บริการ”
มติที่ประชุม รับทราบ การดาเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

๓.๒ เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยน ตร์
เพื่ อ แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการทราบและติ ด ตามผลการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมของหอ
ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอนาเสนอรายงานกิจ กรรมของหอภาพยนตร์ ประจาเดื อ น
ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๔ ผ่านทาง
Facebook Live โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมด้วยการ
เสวนาถึงมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจาปี ๒๕๖๔
๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระ
มหาภู มิพลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ได้
เผยแพร่ภาพยนตร์ “เสด็จนิวัติพระนคร” ปี ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔ ภาพยนตร์ของเปล่ง เพ็ง
ศรีทอง บันทึกเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ พลอดุ ล ย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จนิวัตประเทศไทย
๓. เนื่องในวันครบรอบประสู ติข อง พระเจ้าบรมวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าทองแถม
ถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิ จ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม” วัน
อาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จัดการแสดงโคมเชิด หนัง Magic Lantern
“วันสรรพสาตร ครั้งที่ ๑๔”
๔. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม Home
Movie Day Thailand ๒๐๒๑ หรื อ วั น หนั ง บ้ า น (ฉบั บ ออนไลน์) วั น หนั ง บ้าน หรือ
Home Movie Day เป็นงานที่จัดขึ้นกลางเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันแห่งการชุ มนุ ม
ของนักถ่ายหนังสมัครเล่น และเป็นโอกาสที่บุคคล ครอบครัว อันเป็นหน่วยเล็กที่สุดของ
สังคม จะได้มาร่วมดูร่วมแบ่งปัน หนังบ้านที่ถ่ายกัน ในครอบครั ว และฉายให้สาธารณชน
ได้ชม
๕.เนื่ อ งในวั น มรดกโสตทั ศ น์ โ ลก (World Audiovisual Heritage Day) หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสั มพั น ธ์
และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และเครือข่าย ร่วมกันจัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง
“งานจดหมายเหตุ : จาก Squid Archive สู่โลกความเป็นจริง” เพื่อแนะนาให้ประชาชน
ผู้ ส นใจ ได้ เ ข้ า ใจบทบาทและหน้ าที่ ของนัก จดหมายเหตุ สื่อ โสตทั ศ น์ ในวั นพุ ธที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทาง Facebook Live หอภาพยนตร์
๖. ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ ท ยานิ พนธ์ ด้ า นภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์
(องค์ ก ารมหาชน) เปิ ด รั บ แบบเสนอโครงการวิ ทยานิ พนธ์ ด้ านภาพยนตร์ เพื่ อ รับทุน
สนั บ สนุ น ทุ น ละไม่ เ กิ น ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด การสร้ า งงานวิ จั ย หรื อ
วิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์ หมดเลขรั บ
สมัครวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๗. หอภาพยนตร์ขยายช่องทางการใหม่สาหรั บผู้ที่ชื่ นชอบการฟั งเสีย งผ่า น พอด
แคสต์ ให้ท่านได้รับฟังเนื้อหาของงานเสวนากิจ กรรมต่ า งๆ ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้น อาทิ

ภาพยนตร์ ส นทนา, ลานดารา, งานเสวนาภาพยนตร์ , Cinema Lecture เป็ น ต้ น
สามารถรับฟังและกดติดตาม (Subscribe) ได้ทาง Spotify และ Sound Cloud
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. พิจารณาการให้ทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ โดยหอภาพยนตร์อาจจะ
เป็นผู้กาหนดหัวข้อในการทาวิจัยเอง
๒. พิจารณาผลิตชุดความรู้เ กี่ย วกั บภาพยนตร์ หรือการอนุรักษ์ภาพยน ตร์ ที่
สามารถนามาเป็นข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียน อาจารย์ และกลุ่มคนทั่วไป ซึ่งควรเป็น
เนื้อหาที่เข้าใจง่าย
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
และมอบให้หอภาพยนตร์ดาเนินการพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการต่อไป
๓.๓ เรื่ อ ง รายงานความคุ้ ม ค่ า ในการดาเนิ น โครงการ ตามกรอบการ
ประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ตามกรอบการประเมิ น องค์ ก ารมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์ ป ระกอบที่ ๒ ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ มค่ า ในการ
ดาเนินงาน ๒.๑ ตัวชี้วัดที่แสดงถึง ประสิท ธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้ มค่า ใน การ
ดาเนินงาน ให้องค์การมหาชนคั ด เลื อกโครงการที่จ ะนามาใช้ สาหรับ การประเมิน ควา ม
คุ้มค่า จานวนไม่เกิน ๓ โครงการ โดยเลือกจากโครงการที่ไ ด้รับ งบประมาณสูง สุด ๑๐
อันดับแรกของปีงบประมาณ
ซึ่ ง ส านั ก งาน ก.พ.ร. จะจั ด ให้ มีผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ภ า ยน อกที่ มี ค วา มรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ารมหาชนจ านวนไม่ เ กิ น ๕ ท่ า นเพื่ อ ท าหน้ า ที่
ประเมินผลความคุ้มค่าจากรายงานการประเมิน ความคุ้มค่าขององค์การมหาชน และจะ
จัดการประชุมเพื่ อให้ องค์การมหาชนนาเสนอผลการประเมิน ความคุ้มค่าในการดาเนิ น
โครงการ โดยมีกาหนดเวลานาเสนอไม่ เ กิน ๑๕ นาทีต่อ ๑ โครงการ (รวมเวลา ตอบ
คาถาม)
หอภาพยนตร์ได้จัดทารายงานรายงานความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการจานวน
๒ โครงการ คือ โครงการพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการและโครงการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ แ ละ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบ)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. พิจารณาโครงการที่เ ป็นแกนหลัก ของหอภาพยนตร์ เ พื่อ ให้ ความคุ้ มค่ า ใน
การจัดตั้งหอภาพยนตร์
๒. ควรจัดทาการนาเสนอแบบแผนผังเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและเข้าในง่าย

๓. ในการนาเสนอรายงาน ควรวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของงบประมาณในการจั ด ท า
โครงการ ในกรณีสถานการณ์ ปกติ เปรี ยบเที ยบกับ สถานการณ์ ที่ มีการแพร่ร ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้เห็นความคุ้มค่าในการจัดทาโครงการมากขึ้น
๔. ควรเขียนวัตถุป ระสงค์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ หลั กการและเหตุผ ลในการจั ด ท า
โครงการเพื่อให้เห็นความคุ้มค่าชัดเจน
มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบ รายงานความคุ้ มค่ า ในการด าเนิ นโครงการ ตามกรอบการ
ประเมินองค์ก ารมหาชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพิจารณาดาเนิ นการ ตา ม
ข้อเสนอแนะ
๓.๔ เรื่อง แบบสอบถามการใช้บริการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สาระสาคัญ
หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ จั ด ท าแบบสอบถามการใช้ บ ริ ก ารหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ๑๔๕ คน
ผลสารวจผู้ใช้ บริ การมี ค วามพึ ง พอใจต่ อหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทั้ง
ช่องทางสื่อออนไลน์และสถานที่หอภาพยนตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม ดังนี้
• ขอเพลย์ลิสตหนังในช่องยูทูปให้หาภาพยนตร์ง่ายขึ้น
• ถ้าโควิดเบาลง อยากให้เปิดหอภาพยนตร์แบบโอเพ่นเพื่อ การเยี่ย มชมและ
ดูภาพยนตร์ครับ
• อาคารใหม่ สวยงาม น่าจะเป็นสถานที่ในการจัดทากิจกรรมดีๆ ต่อไป
• เว็บไซต์น่าจะสมัครเชื่อมจากเฟสบุค เพื่อ ให้เข้าได้ ง่าย
• สร้างสรรค์งานทุกอย่างได้ดีแล้วครับ เป็นกาลังใจครับ
• เคยไปหาข้อมูลในห้องสมุด เจ้าหน้าที่บริการดีมาก แต่กฎระเบียบทาให้ ไ ม่
สามารถถ่ายภาพจากนิตยสารเก่า เพื่อเอาข้อมูลมาใช้ งานได้ อยากให้เปลี่ยนตรงนี้ ค รั บ
ข้อมูลทีห่ ายากเหล่านี้ ควรได้รับการนามาต่อยอด
• สถานที่น่าพักผ่อน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดีมาก ด้วยความขอบคุณครับ
• อยากให้ ห อภาพยนตร์ Upload ภาพยนตร์ (หนั ง ไทยเก่ าฉบั บอนุรักษ์,
remastered)
• ขั้นตอนจองตั๋วออนไลน์ใ น website อยากให้เพิ่มสีทเี่ ป็นช่ องของที่ นั่ ง ที่ มี
คนกดจองไปแล้วค่ะ เพราะบางทีงงว่าอันนี้เป็นที่เว้นหรือเป็นที่มีคนกดจองค่ะ
• น่าจะเป็นเรื่องไกล นอกนั้นไม่มีเลยครับ
• ถ้าไม่มีปัญหาอยากให้ภาพยนต์ที่ฉายในโปรแกรมของหอภาพยนต์สามารถ
นามาฉายออนไลน์สาหรับคนบ้านไกลจะได้ รับชมได้ครับ ขอบคุณมากครับ
• พนักงานสุภาพ ให้คาแนะนาดีมาก สถานที่สวยงาม สะอาด โรงภาพยนต์ดี
มาก ทั้งทีน่ ั่งและระบบภาพ-เสียงค่ะ
• อยากให้ กิ จ กรรมหรื อ เสวนาภาพยนตร์ ท างออน ไลน์ ส ามารถรั บ ชม
ย้อนหลังได้มากขึ้น

• อยู่ ต่ า งประเทศ บิ น ไปประเทศไทยก็ ไ ม่ ไ ด้ แต่ เ ปิ ด ให้ ช มภาพยนตร์ทาง
ออนไลน์และให้อ่านคอลัมน์ต่างๆในเว็บไซต์ มี ประโยชน์มากครับ
• ไกลจัดครับ ต้องมีหนังดีๆ หรือโปรแกรมดีๆ น่าจะมี โค๊ดรถค่า Grab นะ
ครับ
• อยากให้มาราธอนมีฉายแบบออนไลน์ ครับ สาหรับผมคนที่ ไม่มีร ถส่ ว นตั ว
การเดินทางโดยรถสาธารณะ ค่อนข้างกังวลทั้งต่อตัวเองและคนอื่น มาก ๆ ถ้ามีการฉาย
ออนไลน์จะดีมาก ๆ (อาจมีการจากัดจานวนผู้ชม หรือฉายผ่านเว็บปิดอย่าง Zoom)
มติที่ประชุม รับทราบ แบบสอบถามการใช้บริการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๓.๕ เรื่อง รายงานสถานการณ์ระดับน้าพื้ นที่รอบหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)
สาระสาคัญ
หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) รายงานระดั บ น้ ารอบพื้ น ที่ ห อภาพยนตร์
อ้างอิงจากเว็บไซต์ คลั งข้ อมู ลน้าแห่ง ชาติและการออกสารวจพื้นที่ โดยหอภาพยนตร์ มี
พื้นที่เก็บทรัพย์สิ นอยู่ที่ ตาบลลานตากฟ้า อาเภอนครชัย ศรี พบว่า ระดับน้าโดยรอบ
พื้นที่หอภาพยนตร์และสถานที่เก็บทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสถานการณ์ระดับน้าพื้ นที่ร อบหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุ กรรมการติ ดตามและประเมิ น ผล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติ ดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร
ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพิ่มเติม)
ประธานคณะอนุกรรมการติ ดตามและประเมิน ผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผล ได้ดาเนินการติ ด ตามผลและสรุป ผลการปร ะชุ ม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ดังนี้
๑. การดาเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผล
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้คณะอนุกรรมการติด ตามฯ ได้รับทราบ
ดังนี้
๑. การชาระเอกสารรับ มอบภาพยนตร์และสิ่ง เกี่ ยวเนื่อ งกั บภาพยนตร์ ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๖๓ เป้าหมายร้อยละ ๕๐ ของเอกสารทั้งหมด การดาเนินงานได้ชาระ
เอกสารรับมอบครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ผลสาเร็จร้อยละ ๑๐๐ เกินเป้าหมาย

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อจั ดการข้อ มู ลภาพยนตร์แ ละสิ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adlib เป้าหมายนาข้อมูลภาพยนตร์ที่ มีอยู่ เ ข้ า
ระบบร้อยละ ๕๐ ผลดาเนินงานชาระข้อมูล นาข้อมูลงานจัดหา งานห้องสมุด และงาน
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เข้าระบบได้ร้อยละ ๗๖.๑๙ ผลสาเร็จเกินเป้าหมาย
๓. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ หอภาพยนตร์จัดหาได้ ๓๖๘ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๕๖ เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๗๐ สาเร็จเกินเป้าหมาย
๔. การติดตั้งและทดสอบระบบการพิ มพ์ ฟิล์ มภาพยนตร์ ให้ ไ ด้ต ามมาตร ฐาน
ดาเนินการติดตั้งห้องปฏิบัติการพิมพ์ฟิล์ มภาพยนตร์ สาเร็จตามแผน
๕. การแปลงสั ญญาณดิ จิ ทัล เทป ฟิ ล์ มและสิ่ ง เกี่ย วเนื่ อ งเพื่ อ เก็ บรั ก ษาตาม
มาตรฐาน เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ผลดาเนินงาน ๑๗,๗๗๕ รายการ สาเร็จเกิ น
เป้าหมาย
๖. บูรณะภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ สาเร็จตามเป้าหมาย ๑ เรื่อง
๗. การจัดทาพื้นที่เก็บรั ก ษาภาพยนตร์แ ละสิ่ งเกี่ย วเนื่อ งกั บภาพยนตร์ (ห้อง
เย็น) ได้ลงนามสัญญาจัดจ้างและดาเนินการต่อในปี ๖๕
๘. การเพิ่มพูนข้อ มูล ภาพยนตร์แ ละสิ่ งเกี่ย วเนื่อ งเพื่ อให้บ ริการ ได้แก่ ข้อมู ล
ระบบ Video On Demand (VOD) ข้อมูลภาพนิ่ ง นิตยสาร และหนังสือ ดาเนินการ
สาเร็จตามเป้าหมาย
๙. การสนับสนุนงานวิ ทยานิ พนธ์ห รื องานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาพยนตร์ หอ
ภาพยนตร์สนับ สนุน งานวิ ทยานิ พนธ์ เกี่ ยวกั บภาพยนตร์ จานวน ๔ เรื่อง สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๑๐. การพัฒนาเว็บไซต์ใ ห้ผู้ รับบริการมี ค วามพึ ง พอใจ เป้าหมายร้อยละ ๘๕
และมีจานวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา ผลการดาเนินงานผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่ อ เว็ บ ไซต์ ร้อยละ ๘๒.๘ และมีจานวนผู้ เข้ าชมรวม ๑๙๖,๘๖๐ ราย
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๙๙.๖๙ ซึ่งจะได้นาความคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะของ
ผูร้ ับบริการมาพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป
๑๑. การส่งเสริมการใช้ ภาพยนตร์ เ พื่ อเป็น สื่อ การเรี ยนการสอนในห้อ งเรี ย น
หอภาพยนตร์ทาการสารวจโรงเรียนที่ใช้ ภาพยนตร์เ ป็นสื่อ การเรียนรู้ เป้าหมายไม่น้ อ ย
กว่า ๓ โรงเรียน ผลการสารวจมีโรงเรียนที่ใ ช้ภาพยนตร์เ ป็นสื่ อการเรียนรู้ ๔ โรงเรียน
สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๒. การจั ด กิ จ กรรมวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ ซึ่ ง มี วิ ท ยากรที่ ไ ด้ รั บการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ๒ กิจกรรม ดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมาย

๑๓. พัฒนาระบบการทางานเพื่อให้สอดคล้อ งกับแผนยุทธศาสตร์ และมีธ รรมภิ
บาล โดยวั ด จากการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ นงานของหอ
ภาพยนตร์ ได้ ๙๔.๒๕ คะแนน สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๔. การพัฒนาบุค ลากรให้ ทางานอย่า งมีประสิ ทธิ ภาพและปฏิ บั ติ ตา มหลั ก
จริยธรรม FIAF ได้ดาเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการด้ า น
หลักจริยธรรม FIAF สาเร็จตามเป้าหมาย
๑๕. จ านวนบุ ค ลากรหอภาพยนตร์ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมพั ฒ นาทั ก ษะการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพทางภาษา รวมไปถึงการใช้ ชี วิต คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๙
สาเร็จตามเป้าหมาย
๒. การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุ ปผลการด าเนิน งานตามตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น องค์ การ
มหาชน และส่งรายงานการประเมิ นตนเองให้สานั กงานพั ฒนาระบบราชการพิจาร ณา
แล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติด ตามและประเมิ น ผล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒ เรื่ อ ง รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนทรั พ ยากรบุ คคลประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
สาระสาคัญ
ตามที่ที่ประชุมคณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุค คลหอภาพยนตร์ ในการปร ะชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผน
ทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ แล้ว
ฝ่ า ยเลขาฯ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณารายงานผลการดาเนิน งานตามแผน
ทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารเพิ่มเติม)
มติ ที่ ประชุ ม เห็นชอบ รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนทรั พยากรบุ ค คลประจ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
๔.๓ เรื่ อ ง ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ได้ กาหนดให้ มีการประชุม วันจันทร์สัป ดาห์ ที่
๔ ของทุกเดือนเพื่อให้การให้ การประชุ มเป็นด้วยความเรียบร้ อยและมีแ ผนการประชุ ม ที่
ชั ด เจน ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจัด ท ารายละเอี ย ดก าหนดการการประชุ มคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๙. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๑. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๒. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติ ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบ ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ป ระจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕
๔.๔ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
เพื่อให้การดาเนิ น งานของหอภาพยนตร์เ ป็น ไปตามเป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ ห อ
ภาพยนตร์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง หอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ให้มี
ระเบี ย บวาระให้ ค ณะกรรมการหอภาพยนตร์ ให้ ข้ อ สัง เกตและข้ อ เสนอแนะเพื่ อเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรั บข้ อสั งเกตและข้อ เสนอแนะไปพิ จารณาในการดาเนิน การ
ต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. จากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ ควรเพิ่มเติมรายงานปั ญหาและอุป สรรคการทางานของเจ้าหน้ า ที่
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่
๒. ควรพิจารณาจัดกิจกรรมในวันสาคัญ ต่างๆให้สอดคล้อ งกับ รูปแบบกิจ กรรม
ของหอภาพยนตร์ เช่น การจัดฉายภาพยนตร์หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ
๓. ควรประชาสั มพั น ธ์ เ รื่ อ งมาตรการการคั ด กรองในการเข้ า ชมพื้ น ที่ ห อ
ภาพยนตร์เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มาใช้บริการ
๔. ควรให้มีกิจกรรมออนไลน์ของหอภาพยนตร์ที่ผู้ เข้าร่ว มสามารถมีส่วนร่ ว มใน
การทากิจกรรมได้ไม่ใช่สื่อสารทางเดียว
๕. ควรพิ จ ารณาเผยแพร่ ภ า พยนตร์ ผ่ า นรู ป แบบ Live Streaming กั บ ผู้
ให้บริการที่เป็นบริษัทชั้นนาในประเทศไทย

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

