
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๓ มีนาคม 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.   นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล    ที่ปรึกษา 
๕.   ผู้ตรวจราชการพิเศษ ผู้แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

  (นายสมเกียรติ ธงศร)ี 
๖.   ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 

(นายประสพ เรียงเงิน) 
๗.   นายประวิทย์ แต่งอักษร     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.  ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม          
                    

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

               
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 
 



๒ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ 
เรียงเงิน 

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ 
ธงศรี 

๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ลาประชุม ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ 
๑.๒.๔ เอกสารเพ่ิมเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒.๕ เอกสารเพ่ิมเติม ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือ
รับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑  เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   สาระส าคัญ 
 ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

  2019 (COVID-19) หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
  ไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

    ๑. ออกประกาศหอภาพยนตร์ เรื่องการให้บริการผู้มาใช้บริการหอภาพยนตร์
   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



๓ 

 

    ๒. จัดจุดคัดกรองผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้า หากพบผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิ
   ร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม อ่อนเพลีย หอภาพยนตร์
   ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ 
    ๓. เพ่ิมมาตรการด้านความสะอาดในบริเวณที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น ราว
   จับบันได ราวกันตก มือจับประตู เป็นต้น และมีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
    ๔. งดกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น กิจกรรมลาน
   ดาราและโรงหนังโรงเรียน 

  ๕. กิจกรรมที่จัดภายนอก เช่น กิจกรรมทึ่งหนังโลกจัดฉายที่โรงภาพยนตร์สกา
 ล่า จัดให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการบริเวณทางเข้าอุณหภูมิร่างกายและมีบริการ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

    กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ควรหาแนวทางให้ผู้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของหอ

ภาพยนตร์ในช่วงที่ปิดให้บริการ 
- เห็นควรปรับแผนกิจกรรมในปีนี้ เน้นกิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) ให้มากขึ้น ซึ่งก.พ.ร. จะมีการปรับตัวชี้วัดทุกหน่วยงาน  และให้ความส าคัญกับ
งานอนุรักษ์ การเตรียมตัวเปิดหอภาพยนตร์ งานบ ารุงรักษาอาคารต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 
    ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อ
   วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร 
   ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 
    การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 
      วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
   การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ตามยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์สร้าง
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องโดยใช้โปรแกรม 



๔ 

 

Adlib อยู่ในขั้นประสานงานบริษัทเพ่ือจัดท าใบเสนอราคาใหม่  และเตรียมจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกเพ่ือติดตั้งโปรแกรมและน าเข้าข้อมูล กลยุทธ์ติดตั้งและทดสอบระบบ
การพิมพ์ฟิล์มให้ได้มาตรฐาน มีแผนจัดการฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์น้ ายาเคมีส าหรับ
การล้างฟิล์มในเดือนพฤษภาคม 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลการด าเนินงานด้านการเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องเพ่ือให้บริการในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี มีการเพ่ิมข้อมูล 
VDO และโปสเตอร์ในระบบสืบค้นของห้องสมุดสามารถด าเนินการได้ตามแผน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานสร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
อนุรักษ์ไปยังต่างจังหวัด หอภาพยนตร์ก าหนดลงนาม MOU ความร่วมมือกับคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือติดตั้งระบบ VDO จ านวน ๒ 
ชุด เลื่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน การจัดกิจกรรมฝึกอบรมครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือสร้างคู่มือ
ประกอบการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบโดยตรง และก าลังศึกษาแนวทางการจัดอบรมกลุ่มย่อยออนไลน์  ส่วนความ
คืบหน้างานสนับสนุนโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก (Micro Cinema) หอภาพยนตร์ได้จัดส่ง
ภาพยนตร์ เรื่องสวรรค์มืดให้หอศิลป์ e.a.y. space หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดฉายเป็น
ที่เรียบร้อย 

   งานเผยแพร่ภาพยนตร์เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๑,๐๐๐ คน ปัจจุบันมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๗,๔๒๘ คน ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดท าให้
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ต่อไป 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ งานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์
ตามเงื่อนไข ปปช. ส่วนงานด้านการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามต าแหน่งงานและการ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากร ได้รับผลกระทบตามประกาศมาตรการระยะห่างทางสังคม 

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

ภาพยตร์ได้แจ้งให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับทราบตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับลดเกณฑ์การประเมิน หรืออาจ
ยกเลิกตัวชี้วัดที่อาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย และเสนอตัวชี้วัดใหม่ทดแทนต่อไป 

 
 
 
 
 



๕ 

 

  
องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. ประสิทธิผล ๑.๑ จ านวน
ภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์อนุรักษ์
ได้รับการเผยแพร่
ในสื่อมวลชนและ
เทศกาลภาพยนตร์
ในต่างประเทศ 

ขั้นต่ า – ๘.๕ คะแนน 
มาตรฐาน –  ๘ .๗๕ 
คะแนน 
ขั้นสูง – ๙ คะแนน 

๓.๕ คะแนน 
-จัดฉายภาพยนตร์ใน
เทศกาลต่างประเทศ 
๔ เทศกาล 
-เผยแพร่ผ่านสื่อ
ภายในประเทศ ๑๕ 
รายการ 
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 

 ๑.๒.๑ การเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์
และสื่ อ โ สตทั ศน์
ให้กับหอภาพยนตร์
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น
อนุรักษ์ภาพยนต์ใน
ต่างประเทศ 

ขั้นต่ า – ๘ ประเทศ 
ความพึงพอใจร้อยละ 
๘๕ 
ม า ต ร ฐ า น  –  ๙ 
ป ร ะ เทศ  ค ว าม พึ ง
พอใจร้อยละ ๘๖ 
ขั้นสูง – ๑๐ ประเทศ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 
๘๗ 

แผนจัดอบรม 
ได้รับผลกระทบจาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ พ ร่
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 

 ๑.๒.๒ การสร้าง
เครือข่ายหอ
ภาพยนตร์และ
หน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ 

ขั้นต่ า – ๒ กิจกรรม 
มาตรฐาน – ๓ 
กิจกรรม 
ขั้นสูง – ๔ กิจกรรม 

เข้าร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ๑
กิจกรรม 
ได้รับผลกระทบจาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ พ ร่
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 

 ๑.๓ จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ของหอภาพยนตร์ 

ขั้นต่ า – ๑๓๑,๐๐๐ 
คน 
มาตรฐาน – 
๑๓๖,๑๘๘ คน 
ขั้นสูง – ๑๔๑,๓๗๕ 
คน 

ผู้ร่วมกิจกรรม 
๕๗,๔๒๘ คน 
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 

 
 
 



๖ 

 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 ๑.๔ ร้ อยละของ

จ านวนภาพยนตร์
ไทยที่ออกฉายในปี 
พ . ศ .  ๒ ๔ ๗ ๐  – 
๒ ๕ ๖ ๒  ที่  ห อ
ภ า พย น ต ร์  เ ก็ บ
รักษาไว้เป็นมรดก
ของชาติ 

ขั้นต่ า – ๑๔๗ เรื่อง 
มาตรฐาน –  ๒๔๙ 
เรื่อง 
ขั้นสูง – ๓๕๐ เรื่อง 

อยู่ระหว่างรวบรวม
รายชื่อและตรวจเช็ค
ไฟล์ภาพยนตร์ใน
ระบบที ่หอ
ภาพยนตร์ มี 

๒. การผลักดัน
ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

๒.๑ จ านวน
โรงเรียนที่น า
ภาพยนตร์ไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการ
สอน 

ขั้นต่ า – ๑๐โรงเรียน 
มาตรฐาน – ๑๕ 
โรงเรียน 
ขั้นสูง – ๒๐ 
โรงเรียน 

ส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลจ านวน
โรงเรียนที่มีการใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อได ้
๒๕ โรงเรียน 

 ๒.๒ จ านวนผู้เข้า
ชมภาพยนตร์ที่ หอ
ภาพยนตร์ เผยแพร่
ในสื่อโซเชียลมีเดีย 

ขั้นต่ า – 
๑,๖๔๖,๕๑๖ ครั้ง 
มาตรฐาน – 
๑๙๐๑๖๔๑ ครั้ง 
ขั้นสูง – 
๒,๑๕๖,๗๖๕ ครั้ง 

๑,๒๘๒,๔๒๒ ครั้ง 

๓. ประสิทธิภาพ ๓.๑ ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรของ
องค์การมหาชน 

มาตรฐาน – ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ 
ขั้นสูง – ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด
และไม่สูงกว่า 
Growth เฉลี่ยของ
องค์การมหาชน ๓ ปี 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น
บุ ค ล า ก ร  ห อ
ภาพยนตร์  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๐๒ ไม่
เ กิ น ก า ห น ด โ ด ย
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ร้อยละ ๔.๒๗ ซึ่ง 
Growth เฉลี่ย  ๓ ปี  
ของ หอภาพยนตร์  
อยู่ที่ร้อยละ ๔.๔๐  

 
 
 
 
 



๗ 

 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 ๓.๒.๑ ความส าเร็จ

ในการจัดท าระบบ
ให้บริการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ 
และระบบการ
จ่ายเงินด้วยระบบ 
E-Payment 

ข้นต่ า – จัดท าระบบ
ส าเร็จทั้ง ๒ ระบบ 
มาตรฐาน – 
เป้าหมายขั้นต่ าและมี
ผู้ลงทะเบียนใช้งาน
จริง 
ขั้นสูง – เป้าหมาย
ขั้นมาตรฐานและ
รายงานสรุปผลการ
ใช้งานระบบ ๒ 
ระบบ 

๑. อยู่ระหว่าง
ประสานงานบริษัท
เพ่ือน าเสนอระบบ
การจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ ๒๓ ก.พ. 
๖๓ 
๒. ศึกษาแนวทาง
จัดท าระบบช าระค่า
สินค้าออนไลน์ 

 ๓.๒.๒ ความส าเร็จ
ในการจัดท าระบบ
ให้บริการท าส าเนา
ภาพยนตร์ออนไลน์ 

ขั้ นต่ า  –  คู่ มื อการ
ให้บริการ 
มาตรฐาน – 
เป้าหมายขั้นต่ าและมี
ผู้ใช้งานจริง 
ขั้นสูง – เป้าหมาย
ขั้นมาตรฐาน และ
รายงานสรุปผลการ
ใช้งานระบบ 

อยู่ระหว่างการจัดท า 
work flow 
แบบฟอร์ม และคู่มือ
การให้บริการ 

๔. การ
ตอบสนองต่อ
ประชาชน 

๔.๑ การเผยแพร่
ส า ร ส น เ ท ศ ผ่ า น 
web portal 

ขั้นต่ า – ส่งข้อมูลไม่
น้อยกว่า ๔ ครั้ง 
มาตรฐาน – ส่งข้อมูล
ไม่น้อยกว่า ๕ – ๘ 
ครั้ง 
ขั้นสูง – ส่งข้อมูลไม่
น้อยกว่า ๙ 

ส านักงาน ก.พ.ร. อยู่
ระหว่างจัดท าระบบ
รายงานข้อมูล 

 ๔.๒ ร้อยละความ
พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
บริการขององค์การ
มหาชน 

ขั้นต่ า – ร้อยละ ๘๐ 
และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๕๐ 
– ๗๔.๙๙ 
มาตรฐาน – ร้อยละ 
๘๐ และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๗๕ 
– ๘๙.๙๙ 
ขั้นสูง – ร้อยละ ๘๐ 
และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๙๐ 
ขึ้นไป 

มีผู้ประเมินอิสระจาก
ภายนอกจัดส่ง
ข้อเสนอการประเมิน 
๑ ราย อาจจะได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 



๘ 

 

 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 ๔.๒ ร้อยละความ

พึงพอใจในการ
บริการขององค์การ
มหาชน 

ขั้นต่ า – ร้อยละ ๘๐ 
และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๕๐ 
– ๗๔.๙๙ 
มาตรฐาน – ร้อยละ 
๘๐ และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๗๕ 
– ๘๙.๙๙ 
ขั้นสูง – ร้อยละ ๘๐ 
และผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ ๙๐ 
ขึ้นไป 

มีผู้ประเมินอิสระจาก
ภายนอกจัดส่ง
ข้อเสนอการประเมิน 
๑ ราย 
อาจะได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 

๕. การควมคุบ
ดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ 

๕.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการ
ของ
คณะกรรมการอ งค์
การมหาชน 

พิจารณาจากการ
ความส าเร็จของการ
ควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนตาม
ประเด็นที่ก าหนด 
รวมทั้งสิ้น ๘ 
ประเด็น คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา
รายงานก ากับดูแล
กิจการ ในไตรมาสที่ 
๑ 

ตัวชี้วัด 
Monitor 

จ านวนผู้ที่น า
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องที่หอ
ภาพยนตร์อนุรักษ์ 
ไปสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดและเผยแพร่สู่
สารธารณะชน
ต่อไปในประเทศ
ไทย 

ปี ๒๕๖๓ จ านวน 
๒๐ ครั้ง 

- จ านวนผู้ที่น า
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องไป
สร้างสรรค์ต่อยอด
จ านวน ๑๕ รายการ 

 จ านวนเทศกาล
ภาพยนตร์กิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์
รวมไปถึงการจัด
ฉายภาพยนตร์
คลาสสิคท่ัว
ประเทศ 

ปี ๒๕๖๓ รวม ๕๐ 
กิจกรรม 

- จ านวนกิจกรรมจัด
ฉายภาพยนตร์และ
พูดคุย ๒๐ กิจกรรม 



๙ 

 

   ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
    กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    - ควรแยกประเภทของการท างานในการยื่นอุทรณ์ต่อ ก.พ.ร. ในการประเมิน
   ตัวชี้วัด เช่น งาน ที่สามารถด าเนินการที่บ้านได้ งานที่ไม่สามารถด าเนินการที่บ้านได้
   งานที่ด าเนินการที่บ้านได้บางส่วน เป็นต้น 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
    ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
   เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส ขอ
   เสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
   ๔.๓ เรื่อง แผนการเงินใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 

   ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน 
เป็นงบเงินอุดหนุน จ านวน ๗๒,๑๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท และเงินสะสมคงเหลือหอ
ภาพยนตร์ จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๒,๑๘๓,๗๐๐ บาทนั้น 

   บัดนี้  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ประกาศบังคับใช้แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของหอภาพยนตร์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งหอภาพยนตร์ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ โดยหอ
ภาพยนตร์ได้จัดท าแผนการเงินใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
งบประมาณท้ังสิ้น ๑๕๑,๔๕๐,๒๐๐ บาท โดยที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 

   งบประมาณท่ีได้จัดสรรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓เป็นงบเงินอุดหนุน จ านวน 
๑๔๑,๔๕๐,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น 

    งบด าเนินการพ้ืนฐาน  ๖๙,๑๔๒,๒๐๐ บาท 
    งบด าเนินการตามภารกิจ  ๒๒,๕๐๘,๐๐๐ บาท 
    รายจ่ายลงทุน   ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
   เงินสะสมคงเหลือหอภาพยนตร์เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น 
    รายจ่ายลงทุน   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 



๑๐ 

 

  
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
   กรรมการมีข้อเสนอแนะเห็นควรคิดแผนโครงการส าคัญ ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่

จ าเป็นหรือโครงการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เร่งด าเนินการวางแผนล่วงหน้า
ในการเสนอของบประมาณถัดไป 

 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการเงินใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ

มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
    ๔.๔ เรื่อง วงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๓ 
   สาระส าคัญ 
   โดยที่ข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า 
   “การก าหนดวงเงินการปรบเพ่ิมเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ใน

ปีงบประมาณใด ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ของหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ 

   ในกรณีที่ปีงบประมาณใด หอภาพยนตร์ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินลดลง อันอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหอภาพยนตร์  คณะกรรมการ
อาจมีมติให้งดปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ าปีส าหรับผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

   ให้ผู้อ านวยการด าเนินการปรับเพ่ิมเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกินวงเงินการ
ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยให้พิจารณาปรับเพ่ิมเป็นรายบุคคล 
ทั้งนี้ ไม่ต้องประกาศเป็นการทั่วไปแต่ให้แจ่งให้ทราบเป็นรายบุคคล” 

   ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิมเงินของ
ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๒ และใช้เงิน
งบประมาณปี ๒๕๖๓ วงเงินรวมร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ๕๑ 
อัตรา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑,๖๖๐,๒๑๖ X ๐.๐๖) X ๑๒ เดือน เป็นเงิน 
๑,๑๙๕,๓๕๖ บาท 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ วงเงินปรับเพ่ิมเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ วงเงินรวมร้อยละ ๖ เป็นเงิน ๑,๑๙๕,๓๕๖ บาท และมอบกรรมการตรวจสอบ
ประเมินพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  และ มอบ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ยกเว้น 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 



๑๑ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
    ๕.๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  - ตรวจสอบเรื่องการของบประมาณในการเช่าที่จอดรถว่าต้องผ่านอนุมัติคณะ
กรรการหอภาพยนตร์หรือไม่ เนื่องจากเป็นงบผูกพัน 
  - หอภาพยนตร์ควรขยายจุดฉายภาพยนตร์นอกจากที่หอภาพยนตร์ (ศาลายา) , 
สกาล่า สามารถเพ่ิมในพ้ืนที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ เพ่ือเป็นสถานที่ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 
มติที่ประชุม มอบหอภาพยนตร์น าความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสม 

 
    ๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น. 
  
         
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


