
บันทึกข้อความ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  โทร.  ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔  
ที ่ วธ ๐๙๐๐.๑/ ๒๒๗    วันที ่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔   
เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน    ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์  
   

ตามที่หอภาพยนตร์ ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส าหรับการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น ๑๔๑.๔๕ ล้านบาท เงินสะสมของหอภาพยนตร์ฯ จ านวน ๑๐.๒๐ ล้านบาท และเงินกันไว้
ตามมติจ านวน ๑๙๔.๓๘ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๖.๐๓ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงบลงทุน จ านวน 
๒๓๓.๗๕ ล้านบาท งบด าเนินการตามภารกิจ จ านวน ๒๔.๑๒ ล้านบาท และงบบริหารจัดการ จ านวน 
๔๑.๒๖ ล้านบาท (ทีเ่หลือเป็นงบบุคคลากรจ านวน ๓๖.๙๐ ล้านบาท) นั้น 

เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๒๕๖๓ และข้อสังเกตที่ส าคัญ ดังนี้  

๑. หอภาพยนตร์ฯ เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๗.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๕ โดย 
มีรายการทีย่ังไม่ได้เบิกจ่าย แต่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ๑๗ รายการ ดังนี้ 

- งานจัดนิทรรศการเรื่อง ภาพค้างติดตา จ านวน ๘.๔๕ ล้านบาท 
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย จ านวน ๑๔.๘๘ ล้านบาท 
- เชื่อมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารและระหว่างอาคาร จ านวน ๐.๔๙ ล้านบาท 
- โต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์ จ านวน ๑.๖๓ ล้านบาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation ๒ ล้าน 
- เครื่องตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ ๐.๒๕ ล้านบาท 
- ครุภัณฑ์ในการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ ๐.๓๑ ล้านบาท 
- อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ .๐๐๔ ล้าน

บาท 
- อัพเกรดชุดโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานบัญชี ๐.๑๐ ล้านบาท 
- โปรแกรมบริหารจัดการการขาย และอุปกรณ์ ๐.๑๐ ล้านบาท 
- เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน ๐.๓๕ ล้านบาท 
- กรอบอลูมิเนียม ๐.๐๔ ล้านบาท 
- กันสาดมูลี่แนวดิ่งกันฝน ๐.๒๑ ล้านบาท 
- โต๊ะและแท่นโชว์วัตถุจัดแสดง ๐.๐๘ ล้านบาท 
- ครุภัณฑ์ส าหรับปฏัติงานในภารกิจเผยแพร่ ๐.๑๐ ล้านบาท 
- อุปกรณ์ Power Supply และแบตตารี เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๐.๒๐ ล้านบาท 
- อุปกรณ์ส าหรับถ่ายทอดสดชองทางสื่อออนไลน์ ๐.๒๐ ล้านบาท 

 

มีรายการที่ยังไม่สามารถท าสัญญาได้ ๑๑ รายการ ดังนี้ 
- ห้องเก็บภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๒๕ ล้าน 
- ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และระบบป้องกัน

อัคคีภัย ๓๗.๔๓ ล้าน 
- ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ๓ ล้าน 



- ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และสายสื่อสาร ลงใต้ดิน ๑๓ ล้าน 
- ระบบน้ าประปาส ารอง อาคารเมืองมายา ๑.๕๐ ล้าน 
- งานภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจราจรฯ ๒๒.๕๐ ล้าน 
- ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ๑๒ ล้านบาท 
- โต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๙๗ ล้านบาท 
- ปรับปรุงการบริการและกันสาดอาคารภายในหอภาพยนตร์ ๑๑.๙๗ ล้านบาท 
- ปรับปรุงพ้ืนที่และงานระบบส าหรับห้องนิทรรศการชั้น ๒ ๑๑ ล้านบาท 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคาร ๖ ล้านบาท 

 

 ปัญหาของการเบิกจ่ายงบลงทุน และการบริหารสัญญา ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ
เนื่องจากอาคารของหอภาพยนตร์ฯ เสร็จล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดและเจ้าหน้าที่เพ่ิงสามารถเข้าใช้ได้ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท าให้จ าเป็นต้องทบทวนพิจารณาราคากลางของงบลงทุนที่งานต่อเนื่องจากอาคาร
ใหม่ ให้เป็นไปตามราคากลางวัสดุและค่าแรงงานของกรมบัญชีกลางที่เปลี่ยนแปลง และประกอบกับมีการ
ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกระบวนการพัสดุบ่อยครั้ง ท าให้งานพัสดุขาดความต่อเนื่อง และในปี 
๒๕๖๓ มีเพียงเจ้าหน้าที่พัสดุท่านเดียว ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงานที่มูลค่าสูง
ได ้
 ข้อเสนอ ให้ด าเนินจัดหาเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
งานที่มูลค่าสูงได้ และ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานที่ค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องค านึงถึงความถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุด้วย 

๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หอภาพยนตร์ท ารายการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น ๓๓๗ รายการ  
โดยแบ่งเป็น วิธีเฉพาะเจาะจง ๓๓๒ รายการ, วิธีคัดเลือก ๓ รายการ และ วิธีประกวดราคา ๒ รายการ  
 หอภาพยนตร์ฯ ใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น ๗๘,๑๒๓,๘๐๐.๕๐ บาท จาก
วงเงิน ๘๒,๐๗๒,๓๙๓.๕๖ บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ประหยัดงบประมาณ ๓,๙๔๘,๕๙๓.๐๖ บาท คิดเป็น  
ร้อยละ ๔.๘๑     

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หอภาพยนตร์ฯ มีเจ้าหน้าที่พัสดุเพียงหนึ่งท่าน ซึ่งเมื่อเทียบ 
กับจ านวนงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องท า ท าให้เจ้าหน้าที่จะต้องท าหน้าที่มาก จึงเห็นสมควรให้เร่งการรับสมัคร
เจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งนี้ ควรจะได้เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พัสดุระดับปานกลางหรือสูง เพ่ือ
สามารถด าเนินการงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา    

 
      (นางสาวศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี) 
      เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ 

  
      
(นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต) 
 ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์  


อนุมัติ

 นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต
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