
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่๒๒ มีนาคม 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 ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางสาว
เพชรรัตร์ สายทอง 

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
ประชุมผ่าน VDO Conference 

๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑.๒.๓.๑ เอกสารเพ่ิมเติมวาระที่ ๓.๒ เรื่อง งบการเงินประจ าไตรมาส

ที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๓.๒ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๓.๓ สรุปงบประมาณ ๒๕๖๕ ชั้นส านักงบประมาณพิจารณา

 ๑.๒.๔ รายงานกิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑.๒.๔.๑ กิจกรรมทึ่งหนังโลก ชม Starship Troopers และฟัง

บรรยายหลังจบภาพยนตร์ โดย ผ.ศ.เมธาวี โหละสุต วันเสาร์ที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๔.๒ รายการ “ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล. วราภา เกษมศรี” ณ 

โรงหนังช้างแดง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๔.๓ กิจกรรมลานดารา คุณนฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร คุณปวีณา 

ชารีฟสกุล และ คุณวาสนา พูนผล วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือ
รับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง แผนการใช้เงินคงเหลือสะสมของหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

   สาระส าคัญ 
  ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์มีข้อสังเกตในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายการงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หอ



 
ภาพยนตร์มีงบประมาณคงเหลือสะสม ๑๖๔,๗๗๘,๓๙๐.๕๘ บาท และให้หอภาพยนตร์
รายงานแผนการใช้เงินคงเหลือสะสมของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งถัดไป นั้น 
  หอภาพยนตร์ขอเรียนคณะกรรมการหอภาพยนตร์ว่า หอภาพยนตร์ได้น าเงิน
คงเหลือสะสม จ านวน ๑๕๖,๓๗๗,๐๐๐ บาท มาบรรจุในแผนปฏิบัติการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ 
เมื่อการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีเอกสารแนบ) ท าให้
มีเงินสะสม งบประมาณ ๒๕๖๓ คงเหลือ ๘,๔๐๑,๓๙๐.๕๘ บาท 
   
 มติที่ประชุม   รับทราบ แผนการใช้เงินคงเหลือสะสมของหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
 
  ๓.๒ เรื่อง งบการเงินประจ าไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์มีมติที่ประขุมในคราวประขุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบให้ด าเนินการปรับปรุงรายการทาง
บัญชีตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง และแจ้งเวียนคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ต่อไปนั้น 
  งบการเงินประจ าไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่แนบ
มานี้ได้ มีการปรับปรุงตามรายการที่ผู้สอบบัญชีแจ้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งส่งผลท าให้เป็นรายการตั้งต้นยอดยกมาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการที่มี
สาระส าคัญได้แก่ 
  - รายการสินค้าคงเหลือของร้านค้าของที่ระลึก บันทึกเพ่ิมเติม จ านวนเงิน 
๔๒,๖๐๔.๔๖ บาท 
  - รายการดอกเบี้ยค้างรับของบัญชีเงินฝากประจ า บันทึกปรับลดลงตามจ านวน
ที่ได้รับจริง จ านวนเงิน ๓๑๖,๖๐๐.๕๖ บาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลง 
  - รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ และ ค่าเสื่อมราคา
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งส่งผลเป็นยอดยกมาของต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ งบการเงินประจ าไตรมาสที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อ
   วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร 
   ขอเสนอรายงานสรุป 

 



 
   ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
   ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

  ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่าย
 เลขานุการได้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ (ตามเอกสารแนบ หน้า 
 ๑ - ๙) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรับทราบ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
 สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด า เนินงานของหอ
 ภาพยนตร์   ซึ่งแผนงานและกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

    ๑. การช าระเอกสารการรับมอบภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 
   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการตามแผน  
    ๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
   เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adlib ด าเนินการตามแผน โดยอยู่ในขั้นตอน
   การ จัดระเบียบข้อมูล จ าแนกประเภทของสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และก าหนด
   ต าแหน่งเพื่อใช้ในการติดตามสิ่งเกี่ยวเนื่องและวัตถุจัดแสดงต่าง ๆ  
    ๓. การติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน 
   ด าเนินงานตามแผน โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการวิเคราะห์สารเคมีและปรับค่า
   น้ ายาเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานโกดัก 
    ๔. การบูรณะภาพยนตร์ การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕) 
   ด าเนินการตามแผน 
   ๕. การสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องฯ ที่เชื่อมโยงกับ

 หน่วยงานภายในประเทศ เป้าหมาย ๑ แห่ง หอภาพยนตร์ด าเนินการตามแผน           
โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยรามค าแหงเพ่ือจัดท าความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการ
ระบบวิดีทัศน์ (VOD) ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดพังงา 

   ๖. การพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ให้มีผู้ เข้าชม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ๑๐๘,๔๓๘  ราย ผลด าเนินงานถึงเดือน
กุมภาพันธ์มีผู้เข้าชมเว็บไซต์รวม ๘๒,๒๓๘ ราย   

๗. การออกแบบจัดท านิทรรศการบริเวณชั้นสามและตู้จัดแสดงบริเวณโถง
 บันไดของอาคารสรรพสาตรศุภกิจ ได้ท าการประชุมแนวทางการจัดนิทรรศการและจัด
แสดงวัตถุในตู้กระจกบริเวณโถงบันได 

   ๘. การส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หอ
 ภาพยนตร์ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเเละโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน 
วันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๖๔  ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด ์จังหวัดพิษณุโลก  

   ๙. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๑,๕๓๐ คน 



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

มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ (เอกสารแนบ หน้า ๑๐ - ๑๔) โดยสรุป ดังนี้  
   องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 
   ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่

ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ  โดยหอภาพยนตร์ได้เผยแพร่
 ภาพยนตร์ที่ท าการอนุรักษ์ เรื่อง แผลเก่า และ สันติ-วีณา กับหน่วยงาน Bioskopan 
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และมีการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ในประเทศรวม 
๑๙ รายการ 

    ตัวชี้วัด ๑.๑.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์  สื่อโสต
   ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ หอภาพยนตร์
   ได้ร่วมงานเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ๖ กิจกรรม กับหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์จาก ๗ 
   ประเทศ 

 ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่ ง เกี่ยวเนื่ องกับ
ภาพยนตร์ที่ หภ.อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ใน Google 
Arts & Culture โดยหอภาพยนตร์จัดท าข้อมูลนิทรรศการเกี่ยวกับอวกาศบ้านนาบัวใน
อาคารสรรพสาตรศุภกิจ และอยู่ระหว่าง Google ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
   - ๒๕๖๓ ที่ หภ. เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป้าหมายขั้นต่ าร้อยละ ๖๕ ผลการ
   ด าเนินงานจัดหาได้รวม ๒๙๐ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด ๔๕๖  คิดเป็นร้อย
   ละ ๖๓.๕๙ 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมายขั้นต่ า 
   ๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๑,๕๓๐ คน 

   ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
   โซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นต่ า ๖,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าชม ผ่าน 
   youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น ๓,๕๗๙,๙๙๖ 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  หอภาพยนตร์ได้จัดท ารายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างาน
ตามภารกิจการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่ สพร.ก าหนด (เอกสารแนบ หน้า ๑๕ - ๑๙) 



 
   ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ

ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่ 
 หมวด ๑ การน าองคก์าร 
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย 
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห ์และจัดการความรู้ 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หอภาพยนตร์ได้ทดลองประเมินสถานภาพของหน่วยงานผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยผลคะแนนอยู่ในระดับพ้ืนฐาน ซึ่งจะน าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจมา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือมุ่งเน้นผู้รับบริการ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
พัฒนาระบบการให้บริการ และจะท าการประเมินตนเองตามค ารับรองอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม 

องค์ประกอบท่ี ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
สรุปผลงานก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
ล าดับ ประเด็นการ

ประเมิน 
รายละเอียด การด าเนินงาน 

1 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

1. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
พิจารณาแผน 5 ปี และแผน
ประจ าปี 2564 และให้ข้อสังเกต 
2. ก ากับคุณภาพของแผน 
3. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

4. ก ากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน 

เสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบ การประชุม 
ครั้งที ่9/2563  
วันจันทร์ที่ 28 
กันยายน พ.ศ. 2563 

2 การบริหาร
ทางการเงิน 

1. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้
ระบุปัญหาอุปสรรค 
2. ก ากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย เป็นต้น 

จะเสนอรายงาน
การเงิน ไตรมาสที ่1 
ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2564 เดือน
กุมภาพันธ์ 

3 การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

1. ก าหนดให้มีการจัดท าและ
ทบทวนระเบียบบุคคล 
2. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 

จะเสนอรายงานแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 1  



 
3. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ 

4.  ก ากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เดือน
กุมภาพันธ์ 

4 การควบคุม
ภายใน 

1. คณะกรรมการ ก ากับให้ฝ่าย
บริหารมีการควบคุมภายใน 
2. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการควบคุมภายใน 

3. คณะกรรมการ ก ากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการตรวจสอบภายใน 

จะเสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่1  
ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เดือน
กุมภาพันธ์ 

5 การ
บริหารงาน
ทั่วไป 

1.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้กับคณะกรรมการ 
2.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้แก่องค์การ 

3.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส 

4.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

หอภาพยนตร์
เตรียมการ
ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดให้
ครบถ้วน 

6 การค านึงถึงผู้
มีส่วนได้เสีย/
การตอบสนอง 

1. คณะกรรมการ ก ากับให้องค์การ
มหาชนค านึงถึงผู้รับบริการ 
2. คณะกรรมการ ก ากับให้มี
ช่องทางการร้องเรียน 

3. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
น าผลความพึงพอใจมาใช้ในการ
พัฒนางานบริการขององค์การ
มหาชน*** 

- หอภาพยนตร์มีช่อง
ทางการร้องเรียน
และการแนะน าการ
บริการในช่องทาง
ออนไลน์  
- อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

7 การบริหาร
การประชุม 

1. ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการร้อยละ 90 ของ
จ านวนการประชุม มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มี
ฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. มีการประเมินคุณภาพของ
เอกสารประกอบการประชุม *** 

-  ในปีงบประมาณ 
2564 การประชุมทั้ง 
3 ครั้ ง  มีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
- รวมอยู่ในแบบการ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 



 
8 การ

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน 

1. คณะกรรมการ ก ากับให้องค์การ
มหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
2. ก ากับให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

-  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. 
- หอภาพยนตร์จะ
ด า เ นิ น ก า ร จ ะ
ด าเนินงานรายงาน
สรุปการด าเนินงาน
รอบ 6 และ 12 เดือน 

9 การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ 
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การประเมิน 360 องศา 
2. มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในท่ี
ประชุม 

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - พิจารณาตัวชี้วัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ และจ านวนผู้เข้า
ชมภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

    ๔.๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 
    ตามที่คณะกรรมการหอภายนตร์ ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ 
   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ งบประมาณ
   รวมทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
   นั้น 
    หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วว่าเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
   ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนเพื่อด าเนินการปกติ ดังนี้ 

  ๑. รายการครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์  สื่อโสตทัศน์และสิ่ งเกี่ยวเนื่ อง 
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลืองบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยน าไปรวมกับรายการห้องเก็บภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเพ่ิมงบประมาณ 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากรายการห้อง
เก็บภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน



 
สะสมส าหรับจัดท าห้องเย็นชั้น ๒-๔ ซึ่งในงบประมาณอุดหนุนปี ๒๕๖๔ รายการ
ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง มีงบประมาณเพ่ือจัดท าห้อง
เย็นชั้น ๕ จ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้สามารถด าเนินการหาผู้รับจ้างให้เป็น
สัญญาเดียวจึงเปลี่ยนแปลงงบประมาณส าหรับท าห้องเย็นชั้น ๕ มารวมเป็นงบประมาณ
ส าหรับจัดท าชั้น ๒-๕ ไปพร้อมกัน 
  ๒. รายการปรับปรุงอาคารบุรฉัตรไชยากร งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และรายการระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชะลอ
การด าเนินการ โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรายการงานที่จอดรถและสิ่งอ านวยความสะดวก
งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากหลังจากด าเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว
เสร็จจะมีการเปิดบริการพ้ืนที่เมืองมายาหอภาพยนตร์มีความจ าเป็นจะต้องจัดเตรียม
พ้ืนที่จอดรถเพ่ือบริการประชาชนก่อน ส่วน ๒ รายการทีช่ะลอการด าเนินการจะกลับมา
ด าเนินการหลังจากงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ ซึ่งใช้เงินสะสมด าเนินการในปีถัดไป 
  ตามข้อบังคับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. (๒) “ในกรณีที่ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการ
เป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงิน
งบประมาณประจ าปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ 
๒๐ ให้ผู้อ านวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ” 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

     
มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  
 
  ๔.๓ เรื่อง รายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
  ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นที่ ๕ การบริหารงานทั่วไป ข้อที่ ๔ การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง บริการจองตั๋วชมภาพยนตร์และนิทรรศการ
ออนไลน์แล้วเพียงสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



 
  ๔.๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

    ๑. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หอภาพยนตร์ควรพิจารณาและ
   ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมรายงานคณะกรรมการทราบ 

  ๒. จัดท าการประชาสัมพันธ์รถโรงหนังเพ่ือน าเสนอภาระกิจของรถโรงหนังให้
ประชาชนได้ทราบและพิจารณาแนวทางในการจัดกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ร่วมกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  ๔. จัดอบรมการท าประชาสัมพันธ์ ทักษะการเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์ในช่องทางต่าง ๆ 
  ๕. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับข้อเสนอแนะ 
  ๖. กิจกรรมการเสวนาภาพยนตร์ การจัดบรรยายหัวข้อต่างๆ สามารถพัฒนา
น าไปเป็นข้อมูลทางการศึกษาได้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 


