รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม 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 ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางสาว
เพชรรัตร์ สายทอง
๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ประชุมผ่าน VDO Conference
๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๒.๓.๑ เอกสารเพิ่มเติมวาระที่ ๓.๒ เรื่อง งบการเงินประจาไตรมาส
ที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒.๓.๒ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๒.๓.๓ สรุปงบประมาณ ๒๕๖๕ ชั้นส านักงบประมาณพิจารณา
๑.๒.๔ รายงานกิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑.๒.๔.๑ กิ จ กรรมทึ่ ง หนั ง โลก ชม Starship Troopers และฟั ง
บรรยายหลังจบภาพยนตร์ โดย ผ.ศ.เมธาวี โหละสุต วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๒.๔.๒ รายการ “ดูห นังคลาสสิ กกับ ม.ล. วราภา เกษมศรี ” ณ
โรงหนังช้างแดง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๒.๔.๓ กิจกรรมลานดารา คุณนฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ช ร คุณปวี ณ า
ชารีฟสกุล และ คุณวาสนา พูนผล วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ วัน จันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุม พิจารณาเพื่อ
รับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง แผนการใช้เงินคงเหลือสะสมของหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์มีข้อสังเกตในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายการงบการเงิ นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หอ

ภาพยนตร์มีงบประมาณคงเหลือสะสม ๑๖๔,๗๗๘,๓๙๐.๕๘ บาท และให้หอภาพยนตร์
รายงานแผนการใช้เงินคงเหลือสะสมของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งถัดไป นั้น
หอภาพยนตร์ขอเรียนคณะกรรมการหอภาพยนตร์ว่า หอภาพยนตร์ได้นาเงิน
คงเหลื อ สะสม จ านวน ๑๕๖,๓๗๗,๐๐๐ บาท มาบรรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี ๒๕๖๔
เมื่อการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีเอกสารแนบ) ทาให้
มีเงินสะสม งบประมาณ ๒๕๖๓ คงเหลือ ๘,๔๐๑,๓๙๐.๕๘ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ แผนการใช้เงินคงเหลือสะสมของหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๓.๒ เรื่อง งบการเงินประจาไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์มีมติที่ประขุมในคราวประขุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบให้ดาเนินการปรับปรุงรายการทาง
บั ญ ชี ต ามที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ จ้ ง และแจ้ ง เวี ย นคณะกรรมการตรวจสอบก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ต่อไปนั้น
งบการเงินประจาไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่แนบ
มานี้ได้ มีการปรับปรุงตามรายการที่ผู้สอบบัญชีแจ้งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งส่งผลทาให้เป็นรายการตั้งต้นยอดยกมาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการที่มี
สาระสาคัญได้แก่
- รายการสิ นค้าคงเหลือของร้านค้าของที่ระลึ ก บันทึกเพิ่มเติม จานวนเงิน
๔๒,๖๐๔.๔๖ บาท
- รายการดอกเบี้ยค้างรับของบัญชีเงินฝากประจา บันทึกปรับลดลงตามจานวน
ที่ได้รับจริง จานวนเงิน ๓๑๖,๖๐๐.๕๖ บาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลง
- รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ และ ค่าเสื่อมราคา
ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ ง ส่ ง ผลเป็ น ยอดยกมาของต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ งบการเงินประจาไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร
ขอเสนอรายงานสรุป

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ดาเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ดังนี้
๑. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ห อภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ า ย
เลขานุการได้นาเสนอผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ (ตามเอกสารแนบ หน้า
๑ - ๙) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรับทราบ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ
สามารถติด ตามความก้ าวหน้ า และให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกับ การด าเนิน งานของหอ
ภาพยนตร์ ซึ่ ง แผนงานและกิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผน
ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่
๑. การชาระเอกสารการรับมอบภาพยนตร์และสิ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน ดาเนินการตามแผน
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adlib ดาเนินการตามแผน โดยอยู่ในขั้นตอน
การ จัดระเบียบข้อมูล จาแนกประเภทของสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และกาหนด
ตาแหน่งเพื่อใช้ในการติดตามสิ่งเกี่ยวเนื่องและวัตถุจัดแสดงต่าง ๆ
๓. การติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน
ดาเนินงานตามแผน โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์สารเคมีและปรับค่า
น้ายาเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานโกดัก
๔. การบูรณะภาพยนตร์ การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕)
ดาเนินการตามแผน
๕. การสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องฯ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่ ว ยงานภายในประเทศ เป้ า หมาย ๑ แห่ ง หอภาพยนตร์ ด าเนิ น การตามแผน
โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อจัดทาความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการ
ระบบวิดีทัศน์ (VOD) ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดพังงา
๖. การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ ใ ห้ มี ผู้ เ ข้ า ชม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ๑๐๘,๔๓๘ ราย ผลดาเนินงานถึงเดือน
กุมภาพันธ์มีผู้เข้าชมเว็บไซต์รวม ๘๒,๒๓๘ ราย
๗. การออกแบบจัดทานิทรรศการบริเวณชั้นสามและตู้จัดแสดงบริเวณโถง
บันไดของอาคารสรรพสาตรศุภกิจ ได้ทาการประชุมแนวทางการจัดนิทรรศการและจัด
แสดงวัตถุในตู้กระจกบริเวณโถงบันได
๘. การส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หอ
ภาพยนตร์ ร่ วมกับคณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเเละโรงเรียนมัธ ยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน
วันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก
๙. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๑,๕๓๐ คน

๒. การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ฝ่ ายเลขานุการรายงานผลการด าเนิ นงานตามตัว ชี้วัด การประเมิ นองค์ ก าร
มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ (เอกสารแนบ หน้า ๑๐ - ๑๔) โดยสรุป ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ จานวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในสื่ อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ใ นต่า งประเทศ โดยหอภาพยนตร์ได้เผยแพร่
ภาพยนตร์ที่ทาการอนุรักษ์ เรื่อง แผลเก่า และ สันติ-วีณา กับหน่วยงาน Bioskopan
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และมีการขอทาสาเนาภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ในประเทศรวม
๑๙ รายการ
ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสต
ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ หอภาพยนตร์
ได้ร่วมงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ๖ กิจกรรม กับหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์จาก ๗
ประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากภาพยนตร์ แ ละสิ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ภาพยนตร์ที่ หภ.อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดทานิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ใน Google
Arts & Culture โดยหอภาพยนตร์จัดทาข้อมูลนิทรรศการเกี่ยวกับอวกาศบ้านนาบัวใน
อาคารสรรพสาตรศุภกิจ และอยู่ระหว่าง Google ตรวจสอบก่อนเผยแพร่
ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจานวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐
- ๒๕๖๓ ที่ หภ. เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป้าหมายขั้นต่าร้อยละ ๖๕ ผลการ
ดาเนินงานจัดหาได้รวม ๒๙๐ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด ๔๕๖ คิดเป็นร้อย
ละ ๖๓.๕๙
ตัวชี้วัด ๑.๑.๕ จานวนผู้เข้าร่วมกิจ กรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมายขั้นต่า
๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๑,๕๓๐ คน
ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ จานวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่ห อภาพยนตร์เผยแพร่ ในสื่ อ
โซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นต่า ๖,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการดาเนินงานมีผู้เข้าชม ผ่าน
youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น ๓,๕๗๙,๙๙๖ 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 ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรของหอภาพยนตร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
๑๑.๑๘ ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
องค์ประกอบที่ ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน
ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนาไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ได้จัดทารายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางาน
ตามภารกิจการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และจัดทาคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่ สพร.กาหนด (เอกสารแนบ หน้า ๑๕ - ๑๙)

ตัวชี้วัด ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่
หมวด ๑ การนาองค์การ
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดาเนินงาน
การดาเนินงาน หอภาพยนตร์ได้ทดลองประเมินสถานภาพของหน่วยงานผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยผลคะแนนอยู่ในระดับพื้นฐาน ซึ่งจะนาข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจมา
ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อมุ่งเน้นผู้รับบริการ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
พัฒนาระบบการให้บริการ และจะทาการประเมินตนเองตามคารับรองอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม
องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
สรุปผลงานกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
ลาดับ ประเด็ น การ รายละเอียด
การดาเนินงาน
ประเมิน
1 การวางแผน 1. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ เสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และ เห็นชอบ การประชุม
พิจารณาแผน 5 ปี และแผน
ครั้งที่ 9/2563
ประจาปี 2564 และให้ข้อสังเกต วันจันทร์ที่ 28
2. กากับคุณภาพของแผน
กันยายน พ.ศ. 2563
3. กากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผน
4. กากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน
2 การบริหาร
1. คณะกรรมการ พิจารณา
จะเสนอรายงาน
ทางการเงิน รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้ การเงิน ไตรมาสที่ 1
ระบุปัญหาอุปสรรค
ในการประชุม
2. กากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ครั้งที่ 2/2564 เดือน
ประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ต้นทุน กุมภาพันธ์
ต่อหน่วย เป็นต้น
3 การบริหาร
1. กาหนดให้มีการจัดทาและ
จะเสนอรายงานแผน
ทรัพยากร
ทบทวนระเบียบบุคคล
บริหารทรัพยากร
บุคคล
2. กากับให้มีการจัดทาแผนบริหาร บุคคล ไตรมาสที่ 1
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว
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3. กากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ
4. กากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้าง
การควบคุม 1. คณะกรรมการ กากับให้ฝ่าย
ภายใน
บริหารมีการควบคุมภายใน
2. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการควบคุมภายใน
3. คณะกรรมการ กากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการตรวจสอบภายใน
การ
1.คณะกรรมการ ก ากั บ ให้ มี ก าร
บริหารงาน
จัดการความรู้กับคณะกรรมการ
ทั่วไป
2.คณะกรรมการ กากับให้มีการ
จัดการความรู้แก่องค์การ
3.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส
4.การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
การคานึงถึงผู้ 1. คณะกรรมการ กากับให้องค์การ
มีส่วนได้เสีย/ มหาชนคานึงถึงผู้รับบริการ
การตอบสนอง 2. คณะกรรมการ กากับให้มี
ช่องทางการร้องเรียน
3. คณะกรรมการ กากับให้มีการ
นาผลความพึงพอใจมาใช้ในการ
พัฒนางานบริการขององค์การ
มหาชน***
การบริหาร
การประชุม

ในการประชุมครั้งที่
2/2564 เดือน
กุมภาพันธ์
จะเสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที่ 1
ในการประชุมครั้งที่
2/2564 เดือน
กุมภาพันธ์

หอภาพยนตร์
เตรียมการ
ดาเนินการตาม
ข้อกาหนดให้
ครบถ้วน

- หอภาพยนตร์มีช่อง
ทางการร้องเรียน
และการแนะนาการ
บริการในช่องทาง
ออนไลน์
- อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ
1. ในการเข้าร่วมประชุมของ
- ในปี ง บประมาณ
คณะกรรมการร้อยละ 90 ของ
2564 การประชุมทั้ง
จานวนการประชุม มีกรรมการเข้า 3 ครั้ ง มี ก รรมการ
ร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ร้ อ ย
2. กาหนดให้มีการประชุมที่ไม่มี
ละ 80 ขึ้นไป
ฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย
- รวมอยู่ในแบบการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ประเมิ น ตนเองของ
3. มีการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการ
เอกสารประกอบการประชุม ***
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การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน

1. คณะกรรมการ กากับให้องค์การ
มหาชนดาเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง
2. กากับให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

9

การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น เช่น
การประเมิน 360 องศา
2. มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุม

- จากการรายงาน
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ตัวชี้วัด ก.พร.
- หอภาพยนตร์ จ ะ
ด า เ นิ น ก า ร จ ะ
ด าเนิ น งานรายงาน
สรุ ป การด าเนิ น งาน
รอบ 6 และ 12 เดือน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- พิจารณาตัวชี้วัดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ และจานวนผู้เข้า
ชมภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๔.๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามที่คณะกรรมการหอภายนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี ๒๕๖๔ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นั้น
หอภาพยนตร์พิจารณาแล้ ว ว่าเพื่อให้ การบริห ารงบประมาณเป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนเพื่อดาเนินการปกติ ดังนี้
๑. รายการครุ ภั ณ ฑ์ อ นุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ สื่ อ โสตทั ศ น์ แ ละสิ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยนาไปรวมกับรายการห้องเก็บภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มงบประมาณ
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากรายการห้อง
เก็บภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

สะสมส าหรั บ จั ด ท าห้ อ งเย็ น ชั้ น ๒-๔ ซึ่ ง ในงบประมาณอุ ด หนุ น ปี ๒๕๖๔ รายการ
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง มีงบประมาณเพื่อจัดทาห้อง
เย็นชั้น ๕ จานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถดาเนินการหาผู้รับจ้างให้เป็น
สัญญาเดียวจึงเปลี่ยนแปลงงบประมาณสาหรับทาห้องเย็นชั้น ๕ มารวมเป็นงบประมาณ
สาหรับจัดทาชั้น ๒-๕ ไปพร้อมกัน
๒. รายการปรับปรุงอาคารบุรฉัตรไชยากร งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และรายการระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชะลอ
การดาเนินการ โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรายการงานที่จอดรถและสิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากหลังจากดาเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว
เสร็จจะมีการเปิดบริการพื้นที่เมืองมายาหอภาพยนตร์มีความจาเป็นจะต้องจัดเตรียม
พื้นที่จอดรถเพื่อบริการประชาชนก่อน ส่วน ๒ รายการทีช่ ะลอการดาเนินการจะกลับมา
ดาเนินการหลังจากงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ ซึ่งใช้เงินสะสมดาเนินการในปีถัดไป
ตามข้ อ บั ง คั บ หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ยการเงิ น การบั ญ ชี
การงบประมาณ และทรั พ ย์ สิ น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๒๖. (๒) “ในกรณี ที่ เ ป็ น การ
เปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อานวยการ
เป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เ กินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงิน
งบประมาณประจาปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ
๒๐ ให้ผู้อานวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ”
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปีงบประมาณ
๒๕๖๔
๔.๓ เรื่อง รายงานการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สาระสาคัญ
ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั ว ชี้ วั ด ๔.๑ ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาด้ า นการควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นที่ ๕ การบริห ารงานทั่ว ไป ข้อที่ ๔ การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง บริการจองตั๋วชมภาพยนตร์และนิทรรศการ
ออนไลน์แล้วเพียงสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์
สาระสาคัญ
เพื่อให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุป ระสงค์ การจั ดตั้ งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ใ ห้ มี
ระเบี ย บวาระให้ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดาเนินการ
ต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ควรพิจารณาและ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมรายงานคณะกรรมการทราบ
๒. จัดทาการประชาสัมพันธ์รถโรงหนังเพื่อนาเสนอภาระกิจของรถโรงหนังให้
ประชาชนได้ทราบและพิจารณาแนวทางในการจัดกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ ร่วมกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
๔. จั ด อบรมการท าประชาสั ม พั น ธ์ ทั ก ษะการเขี ย นเนื้ อ หาที่ น่ า สนใจเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์ในช่องทางต่าง ๆ
๕. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับข้อเสนอแนะ
๖. กิจกรรมการเสวนาภาพยนตร์ การจัดบรรยายหัวข้อต่างๆ สามารถพัฒนา
นาไปเป็นข้อมูลทางการศึกษาได้
มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต

