
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
...................................................... 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒  เรื่อง การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”   
(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) เป็นรายจ่ายอื่นที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

๔.๓  เรื่อง การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
รายจ่ายอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

๔.๔ เรื่อง วงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๕ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
...................................................... 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
............................................................................................................................. ......................
......................................................................................... ..........................................................
..................................................................................................................   
          

 
มติที่ประชมุ 

 ......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
 
 
 
   ๑.๒ เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้ง 

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................. ......................................

..................................................................................................................   
          

 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
สาระส าคัญ 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสาร
แนบ) 

 
ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ วันที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 

........................................................................ 
 
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.   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม     กรรมการ 

(นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร) 
๗.   นายประวิทย์ แต่งอักษร     กรรมการ 
๘.   ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย     กรรมการ 
๙.   นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส    กรรมการ 
๑๐.   นายนนทรีย์ นิมิบุตร     กรรมการ 
๑๑.   นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    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. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการรายงานตัว ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

๑.๒.๓ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑.๒.๓.๑ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๓.๒ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง แผนการใช้เงินคงเหลือสะสมของหอภาพยนตร์ฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๓.๒ เรื่อง งบการเงินประจ าไตรมาสที่  ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นควรเคร่งครัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เห็นควรเร่งรัดด าเนินการและให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
ข้อเสนอแนะที ่๒ เพ่ิมเติมค าว่า รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

   สาระส าคัญ 
  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ หอภาพยนตร์จึงได้ออกมาตรการเพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

    ๑. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในส่วน
   พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ชุดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์ เพ่ือความปลอดภัยจาก
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึง 
   ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
    ๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพ
   ของเนื้องาน 
    ๓. เจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลง
   เวลาเป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติ
   ตามแนวทางมาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 

   
 มติที่ประชุม   รับทราบ การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/

๒๕๖๔  เมื่อวันที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 
   พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส ขอ
   เสนอรายงานสรุป 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
ด าเนินการตรวจสอบและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

 ๑.  เรื่องเพื่อทราบ จ านวน   ๔  เรื่อง 
   ๑.๑   การแจ้งผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ตามที่ส านักงานสอบบัญชีเอกชน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน การประเมินผล

   การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของหอภาพยนตร์ 
   (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งรายงานดังกล่าวให้กับ
   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน การประเมินผล
   การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของหอภาพยนตร์ 
   (องค์การมหาชน) ผลการตรวจสอบดังกล่าวว่าเรียบร้อยดี ไม่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
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   ๑.๒   การทบทวนกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
   ผู้ตรวจสอบภายในได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ของหน่วย

ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกรอบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ปรับค านิยามของการตรวจสอบ

ภายในในกฎบัตร ให้เป็นไปตามหนังสือเวียนที่  กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน และมอบฝ่าย
เลขานุการให้ปรับข้อความเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   ๑.๓   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ในทุกรอบปีหอภาพยนตร์ ต้องเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่จะแต่งตั้งเพ่ือให้ส านักงาน

   การตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
   พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจได้รับ
   การแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้ติดต่อกันไม่เกิน
   สามรอบปีบัญชี และอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน
   กับผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ได้ และเม่ือพ้นเวลาเว้นวรรค
   ไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี หน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เพ่ิมเติมขอบเขตการด าเนินงาน
โดยให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ๑.๔ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และงบลงทุน
   ประจ าปี ๒๕๖๔ 

  ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓.๔๓ ล้านบาท 
   เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๓๔.๐๒ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓ ในจ านวนนี้มีรายการกัน
   เงินของกองทุนสวัสดิการรวมอยู่ด้วยจ านวน ๑๒๖,๖๐๐บาท ทั้งนี้ในทางบัญชีไม่มี
   ผลกระทบ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีต่อไปให้แยกการรายงานของ
กองทุนสวัสดิการ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเนื่องจากมีบางรายการเกินก าหนด
ระยะเวลาสัญญา และปรับข้อมูลในตารางติดตามโดยใส่สถานะปัจจุบัน ระยะเวลา
สัญญาให้ครบทุกรายการ และให้พิจารณารายการที่จะขอเสนอกันเงินเหลื่อมปีต่อ
คณะกรรมการหอ ภาพยนตร์เฉพาะรายการที่มีเหตุผลความจ าเป็นโดยให้จัดเรียงตาม
หมวดงบรายจ่ายให้ชัดเจนส าหรับการติดตามงบลงทุนปี  ๒๕๖๔ มีหลายรายการอยู่
ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน ขอให้เร่งรัดการด าเนินการตามกระบวนการจัดจัดจ้าง
โดยเร็วเพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างภายในปีงบประมาณ 

 ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา     
   ๒.๑  เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๔ ประจ าไตรมาสที่ 

   ๒ ดังนี้  
         (๑) การสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส  ในรายงานงบการเงินมีรายการ

   เช็คที่ผู้รับยังไม่น าไปขึ้นเงิน จ านวน ๓,๘๙๗,๓๗๖.๓๘บาท เป็นรายการที่คู่สัญญารับ
   เช็คไปแล้วยังไม่น าไปขึ้นเงิน 
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 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ให้มีการติดตามไม่ให้มียอดค้างในระบบ
   บัญชี และมอบฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้า (เอกสารแนบ ๑) 

         (๒) การสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส จากแผนปฏิบัติการ
   ประจ าปี ๒๕๖๔ มีงบประมาณที่ต้องบริหารจัดการทั้งสิ้น จ านวน ๒๗๙.๐๑ล้านบาท 
   เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๔๔.๒๘ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๘ ส าหรับรายการกันเงิน
   เหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๒ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้มีการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง โดยการปรับเพิ่มช่องตารางการรายงาน
ให้มีผลการเบิกจ่ายจริง และผลผูกพันงบประมาณรายการที่มีสัญญาแล้ว  (เอกสารแนบ 
๒) 

 (๓) การสอบทานการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 จากประเด็นความเสี่ยง ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า ๒) การ
 บริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ๓) การประเมินคุณธรรมและ
 ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ๔) ข้อบังคับและระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วย
 การเงิน  บัญชี  และงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลตามแนวทางของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ยังไม่ครบถ้วน 

 เนื่องจากประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
 (ITA) ปี ๒๕๖๓ อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงมากแต่ได้
ด าเนินการแก้ไขแล้ว คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับระดับความเสี่ยงจาก“สูงมาก”เป็น
“ปานกลาง” และให้เพ่ิมเติมความก้าวหน้าโดยละเอียดไว้ในรายงานด้วย ส าหรับ
ประเด็นงานบริหารงานกฎระเบียบ ขอให้เร่งด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ 

  (๔) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน : การบริหารงบประมาณ  ผู้ตรวจสอบภายใน
   มีการติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   และงบกัน
   เหลื่อมปี  พบว่าการเสนอรายการกันเงินเหลื่อมปียังมีข้อมูลรายละเอียดไม่ชัดเจน ท าให้
   ฝ่ายบริหารไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที ่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้น าตัวอย่างตารางการเสนอรายการกันเงิน
เหลื่อมปีที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

๕) การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ : รถโรงหนัง จากแผนการ
 ด าเนินงานรถโรงหนังออกปฏิบัติการพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคอีสาน มีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายและมีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๗.๓๐  
สูงกว่าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามได้มีการวางแผนจัดฉายภาพยนตร์ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด
จ านวน ๙ จังหวัด  สามารถเข้าพ้ืนที่ได้จ านวน ๗ จังหวัด ด้วยมีบางจุดจอดฉายได้ขอ
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
ควรมีการทบทวนถึงปัญหาอุปสรรคของโครงการที่อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนงานในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงานงบประมาณเพ่ือใช้ใน
โครงการอื่นต่อไป และให้มีการติดตามรายการที่คู่สัญญายังไม่มารับเงิน 

         (๖) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  เนื่องด้วยเทคโนโลยี
   สารสนเทศมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการหลายฉบับ 
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  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
ขอให้เร่งรัดติดตามการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหอภาพยนตร์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และการปฏิบัติตามบทบัญญัติตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ข้อ ๒.๑ (๑) ขอให้ทางหอภาพยนตร์ตรวจสอบบริษัทที่รับเช็ครายการนี้เพ่ือให้

ด าเนินการขึ้นเงินตามสัญญา 
- พิจารณางบค่าใช้จ่ายรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ที่คงเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ เห็นควรกันเงินเพ่ือใช้จ่ายโครงการที่ส าคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทดแทน
งบประมาณท่ีถูกตัดออกไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
 เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
  ๔.๒ เรื่อง เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
 ตรวจสอบภายในส าหรับหน่ายงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 
 ๑๓ (๑) ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ “จัดท ากฎ
 บัตรคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
 รับผิดชอบในการด าเนินงานของส านักงาน  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 

  มติคณะกรรมการหอภาพยนตร์ เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบหอ
   ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ เมือ่คราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
   ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

  หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
   เรื่อง การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ
   ภายใน กรมบัญชีกลางพิจารณาก าหนดกรอบการจัดท ากฎบัตรเพ่ือน าไปปรับใช้ในการ
   จัดท ากฎบัตรของหน่วยงาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้มีการปรับหัวข้อ  และเพ่ิมเนื้อหาให้
ครบถ้วนเป็นไปตามกรอบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ได้แก่ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) อ านาจ
หน้าที่ ๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ๔) วาระการด ารงต าแหน่ง ๕) 
องค์ประชุมและการลงมติ ๖) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ๗) หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ และ ๘) การรายงานต่อ
คณะกรรมการ (เอกสารแนบ ๓) 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ให้แก้ไขค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ให้ระบุว่า “หอภาพยนตร์”ในกฎบัตรกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
    ๔.๓ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สาระส าคัญ 
    คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อ
   วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง 
  อักษร ขอเสนอรายงานสรุป 
   ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ ดังนี้ 

   ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่าย
 เลขานุการได้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม (ตามเอกสารแนบ หน้า 
 ๑ – ๑๐) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรับทราบ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ
ฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหอ
 ภาพยนตร์ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

    ๑. การช าระเอกสารการรับมอบภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 
   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการตามแผน  
    ๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
   เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adlib ด าเนินการตามแผน อยู่ในขั้นตอน
   การ จัดระเบียบข้อมูล ตรวจเช็คและแก้ไขข้อมูลเพื่อเตรียมน าเข้าระบบ Adlib  
    ๓. การติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน 
   KODAK อยู่ในขั้นตอนทดลองพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ เรื่อง "น้ าตาลไม่หวาน" และเกรดสี 
    ๔. การบูรณะภาพยนตร์ การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕) 
   ด าเนินการตามแผน 
   ๕. การสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องฯ ที่เชื่อมโยงกับ

 หน่วยงานภายในประเทศ เป้าหมาย ๑ แห่ง หอภาพยนตร์ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเพ่ือจัดท าความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการระบบวิดีทัศน์ (VOD) ในห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา โดยอยู่ใน
ขั้นตอนเตรียมการไปส ารวจพ้ืนที่จุดให้บริการ แต่เลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 
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   ๖. การพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ให้มีผู้ เข้าชม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ๑๐๘,๔๓๘  ราย ผลด าเนินงานถึงเดือน
มีนาคม มีผู้เข้าชมเว็บไซต์รวม ๑๐๖,๒๙๖ ราย   
  ๗. การออกแบบจัดท านิทรรศการบริเวณชั้นสามและตู้จัดแสดงบริเวณโถง
 บันไดของอาคารสรรพสาตรศุภกิจ เตรียมจัดนิทรรศการชั่วคราวบริเวณชั้นสาม โดย
 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่เพ่ือน าเสนอวิดีโอจัดวาง (Video Installation) หัวข้อ 
ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม และจัดวัตถุในตู้กระจกบริเวณโถงบันไดชั้นสามและชั้นสี่
เพ่ิมเติม  

   ๘. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๔,๙๑๖ คน 

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

มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ (เอกสารแนบ หน้า ๑๑ - ๑๖) โดยสรุป ดังนี้  
 องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ได้แก่ 

    - แผลเก่า และ สันติ-วีณา กับหน่วยงาน Bioskopan บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย 
   - สวรรค์มืด สันติวีณา กะเทยเปนเหตุ และพรายตะเคียน เผยแพร่ใน
โครงการแลกเปลี่ยนหนังคลาสสิกกับภาพยนตร์สถานฝรั่งเศส  Cinematheque 
Francaise 
   - สันติ-วีณา ฉายที ่Shanghai Art Film Federation ประเทศจีน 
   - และมีการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ในประเทศรวม ๒๒ 
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 หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ใน 
Google Arts & Culture โดยหอภาพยนตร์จัดท าข้อมูลนิทรรศการเกี่ยวกับอวกาศบ้าน
นาบัวในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
   - ๒๕๖๓ ที ่หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป้าหมายขั้นต่ าร้อยละ ๖๕ ผล
   การด าเนินงานจัดหาได้รวม ๒๙๐ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด ๔๕๖  คิดเป็น
   ร้อยละ ๖๓.๕๙ 
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   ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมายขั้นต่ า 
   ๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๔,๙๑๖ คน 

   ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
   โซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นต่ า ๖,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าชม ผ่าน 
   youtube และ facebook ของหอภาพยนตร์ ถึงเดือนมีนาคม รวมทั้งสิ้น ๔,๐๕๓,๘๐๕ 
   ครั้ง 

   องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
   ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนัง

   เฉลิมทัศน์และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
   ความคุ้มค่าของกิจกรรม และ หภ. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของ
   กิจกรรมเพื่อท าการประเมิน  

   ตัวชี้วัด ๒.๒  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ 
   ๑๑.๑๘ ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

   องค์ประกอบท่ี ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 
   ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ได้จัดท าบัญชีข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตาม
ภารกิจที่เลือกและจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่  
สพร.ก าหนด และอยู่ระหว่างประสานงานติดตั้งและน าบัญชีข้อมูลเข้าระบบ CKAN เพ่ือ
การเปิดเผยต่อไป 

   ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ทั้ง ๗ หมวด ได้แก่ 

 หมวด ๑ การน าองค์การ 
 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 และจะท าการประเมินตนเองอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน ที่จะถึงนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
สรุปผลงานก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
ล าดับ ประเด็นการ

ประเมิน 
รายละเอียด การด าเนินงาน 

1 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

1. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ

1. เสนอ
คณะกรรมการ
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พิจารณาแผน 5 ปี และแผน
ประจ าปี 2564 และให้ข้อสังเกต 
2. ก ากับคุณภาพของแผน 
3. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

4. ก ากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน 

ทบทวนแผนฯ และ
เห็นชอบ 
การประชุม ครั้งที ่
9/2563 วันจันทร์ที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 
2563 
2. ก ากับให้มี
อนุกรรมการ
ตรวจสอบและ
ติดตาม มี
ข้อเสนอแนะ 
และติดตามรายงาน
ตามแผนฯ 

2 การบริหาร
ทางการเงิน 

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

1. พิจารณารายงาน
การเงิน ไตรมาสที ่ 1 
ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2564 เดือน
กุมภาพันธ์ 

3 การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

1. ก าหนดให้มีการจัดท าและ
ทบทวนระเบียบบุคคล 
2. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 
3. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ 

4.  ก ากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

จะเสนอรายงานแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ไตรมาสที่ 1  
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 

หอภาพยนตร์
เตรียมการ
ด าเนินการตาม
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3.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส 

4.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

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
การติดตามการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ก.พร. 
- หอภาพยนตร์จะ
ด าเนินการจะ
ด าเนินงานรายงาน
สรุปการด าเนินงาน
รอบ 6 

9 การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ 
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การประเมิน 360 องศา 
2. มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในท่ี
ประชุม 
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๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เดือนเมษายน เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา 
(เอกสารแนบ หน้า ๑๙) 

 - งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
  - ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๑๓๗,๔๖๙,๔๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๗ 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๒,๘๘๖,๓๐๓ บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๐๓ 

- ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๔๘,๔๒๗,๓๗๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๗.๓๖ 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๑๕,๖๓๙,๑๒๑ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๖๑ 

- ในเดือนที่ผ่านมาหอภาพยนตร์ได้ด าเนินการประกาศ e-Bidding เพ่ือหาผู้
รับจ้างรายการงบลงทุน ๒ รายการ รวมเป็นงบประมาณ ๕๐.๔๓๘ ล้านบาท ได้แก่  
รายการห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และระบบ
ป้องกันอัคคีภัย งบประมาณ ๓๗.๔๓๘ ล้านบาท รายการระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และ
สายสื่อสารลงใต้ดิน งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - พิจารณาปรับการน าเสนอในงานนิทรรศการของหอภาพยนตร์ โดยใช้ระบบ
ออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมมากขึ้น และผู้อ านวยการได้น าเสนองานนิทรรศการ
ของหอภาพยนตร์ออนไลน์ใน Google Art & Culture 
  - ประสานเรื่องตัวชี้วัดกับ ก.พ.ร. ว่าสามารถปรับตัวชี้วัดได้ใหม่หรือไม่ หาก
ปรับได้ควรพิจารณาปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมและน าเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตร
มาสที่ ๒ 

   สาระส าคัญ 
  ตามท่ีคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 

    หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการควบคุมภายในเป็นล าดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ 
   ได้จัดท ารายงานการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ 
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   ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
   ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
    ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

    
มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
  ๔.๕ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๒ 
สาระส าคัญ 
  ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 
  บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 
และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๒ 
 
  ๔.๖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

๑. ระมัดระวังมาตรการการปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัยของเจ้าหน้าที่โดยขอให้งด
การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 

๒. พิจารณางบประมาณส าหรับระบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก
ที่พักอาศัย 

๓. เพ่ิมเติมรายการที่จะเผยแพร่ทางออนไลน์ในช่วงระยะเวลานี้ เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ที่พักอาศัยมากข้ึน 
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๔. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ลงในสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง
กิจกรรมของหอภาพยนตร์ในวงกว้างมากขึ้น 
 
มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นายอภิสิทธิ์  พิชญานุรัตน์ 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ง 
๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 
 
สาระส าคัญ 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ระลอกใหม่ หอภาพยนตร์จึงได้ออกมาตรการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสดังกล่าว ดังนี้ 

๑. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไดป้ระกาศขยายการปิดให้บริการชั่วคราวในส่วน
ให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์  เพ่ือความปลอดภัยจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ และจะเปิด
ให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย 

 ๒. ประกาศขยายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบ
ต่อคุณภาพของเนื้องานตั้งแต่วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. เจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลงเวลาเป็น
แบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 
 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอ
เสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๔.๒  เรื่อง การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

( Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP)  เ ป็ น ร า ย จ่ า ย อ่ื น ที่
คณะกรรมการก าหนด 
 
สาระส าคัญ 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ  ของกระทรวงสาธารณสุข 
และให้หน่วยงานของรัฐที่มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ไม่ได้อยู่ในระบบกองทุนของ
ระบบราชการ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ
ของหน่วยงานตนเอง เพ่ือให้สามารถรองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลกรณี “เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ได้  
(มีเอกสารแนบ) 

ทั้งนี้ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ อนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ไดม้ีมตวิ่า  

๑. ในข้อบังคับหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ ๒๕๕๒ หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๕) ความว่า “รายจ่ายของหอ
ภาพยนตร์ ได้แก่รายจ่ายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด” หอภาพยนตร์จึงไม่จ าเป็นต้อง
ร่างกฎระเบียบใหม่ แต่สามารถใช้ความในข้อนี้ ก าหนดให้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหนึ่งในรายจ่ายอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
ก าหนด ได ้

๒. เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารงบประมาณ การเบิกค่ารักษาพยาบาล 
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่” ควรจะเบิกจากงบด าเนินงานทั่วไปของปีงบประมาณนั้น 
ๆ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถทราบตัวเลขงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ในแต่ละปีได้ล่วงหน้า
ได ้

ต่อมา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้ออกข้อบังคับหอภาพยนนตร์ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งหมวด ๒ ข้อ 
๒๘ (๕) มีความว่า “รายจ่ายของหอภาพยนตร์ให้ใช้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจของหอภาพยนตร์โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รายจ่ายอ่ืนที่
คณะกรรมการก าหนด” ซึ่งความดังกล่าว ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับเดิม 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ฝ่ายเลขาฯ จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก าหนดให้
ค่าใช้จ่ายกรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”เป็นรายจ่ายอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด 
ตามข้อบั งคับหอภาพยนนตร์  (องค์การมหาชน) ว่ าด้ วยการเงิน  การบัญชี  และ 
การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งหมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๕) และ อนุมัติให้เบิกค่ารักษาพยาบาล 
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่” จากงบด าเนินงานทั่วไปของปีงบประมาณนั้น 
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ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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เอกสารประกอบ 4.2 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 
https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/797?group=25 

 
2. ข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ ๒๕๕๒ 
https://www.fapot.or.th/assets/upload/procur/1599382103_588885076@2x.pdf 

 

3. ข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๓ 
https://www.fapot.or.th/assets/upload/procur/1610970453_1277841157@2x.pdf 
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บญัชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
หลักเกณฑ ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จา่ย 

ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
 
 

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีสิทธทิกุที่” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

   กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

23



2 
 

สารบัญ 
 

1. แนวคิดหลักการ ................................................................................................................................................. 4 

2. การเบิกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ...................................................................................... 5 

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ............................................................................................................................. 6 

หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ................................................................................ 9 

หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ...................................................................................................... 54 

หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ......................................................................................................................... 147 

หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ...................................................................................... 166 

หมวดที่7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ ................................................................................................ 173 

หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ........................................................................................... 185 

หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ ...................................................................................................... 194 

หมวดที่ 10 ค่าท าหัตถการ ................................................................................................................................ 195 

หมวดที่ 11 ค่าบริการวิสัญญี............................................................................................................................. 201 

หมวดที่ 12 ค่าบริการวิชาชีพ ............................................................................................................................ 205 

หมวดที่ 16 ค่าบริการอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง ........................................................................ 240 

 

24



3 
 

 

 

 

 

 
 
 

บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
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4 
 

1. แนวคิดหลักการ 
 

1.1 อัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จัดท าขึ้น เพ่ือใช้ส าหรับอ้างอิงในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
แบบเรียกเก็บตามรายการที่ให้บริการจริง (Fee-for service) โดยปรับปรุงจากข้อมูลการจัดท าร่างอัตราค่าบริการ
สาธารณสุข 16 หมวด ทีส่ านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) จัดท าให้กับกรมบัญชีกลาง 
เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการ และประกาศ ( ว177 ใช้บังคับ วันที่ 1 ธันวาคม 2549) เดิม ภายใต้ความร่วมมือ
ของ สภาวิชาชีพต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ผู้แทนจากสถานพยาบาลในสังกัดต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
สถานพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิจารณาเพ่ือให้รายการ
อัตราค่าบริการต่างๆ มีความครบถ้วน 

  
1.2 อัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จัดท าขึ้นนี้ ท าการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนจาก

สถานพยาบาลจ านวนหนึ่ง ทั้งจาก สถานพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข 
มาพิจารณาก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยโครงสร้างอัตราค่าบริการดังกล่าว ประกอบด้วย 

 1. ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost: LC) คิดค่าแรง ค่าตอบแทน และสวัสดิการส าหรับบุคคลากร
อ่ืนๆ  

 2. ต้นทุนวัสดุ (Material Cost: MC) คิดจากวัสดุที่สถานพยาบาลต้องใช้ในการให้บริการใน
กิจกรรมนั้นๆ  

 3. ต้นทุนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง (Capital Cost: CC) คิดจากค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือแพทย์และ
อาคารที่ใช้ในการให้บริการในกิจกรรมนั้นๆ โดยเครื่องมือแพทย์คิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของเครื่องมือ
แต่ละประเภท ส่วนอาคารสิ่งก่อสร้างคิดค่าเสื่อมราคาจากอายุการใช้งาน 25 ปี 

 4. ต้นทุนค่าบริหารจัดการ (Overhead Cost) คิดจากร้อยละ 25 ของต้นทุนรวม LC, MC และ
CC ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรง ค่าบริหารจัดการเป็นต้นทุนทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกแผนกใน
โรงพยาบาล เช่น ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งปกติในการค านวณจะต้องมีการกระจายต้นทุน (ปันส่วน) จากหน่วย
สนับสนุนทุกหน่วยเข้าสู่หน่วยผลิตแต่ละหน่วยเป็นสัดส่วนตามชั่วโมงการท างานกิจกรรม และในกรณีที่ไม่สามารถ
กระจายต้นทุนได้ตามท่ีใช้จริง สามารถคิดจากต้นทุนทางตรงได้ 

 5. ต้นทุนการพัฒนา (Future Development Cost) เป็นก าไรเพ่ือใช้ในการพัฒนา ขณะนี้คิดใน
อัตราร้อยละ 5 ของต้นทุนรวม LC, MC, CC และ Overhead Cost (ขึ้นกับนโยบายซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) 
ทั้งนี้ ต้นทุนส่วนนี้ควรใช้การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ได้มีการปรับเพ่ิมราคาบางรายการ โดยเทียบเคียงกับ มาตรฐานกลางของรายการและจ านวน
เงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงปรับ
เพ่ิมเติมในส่วนของค่าธรรมเนียมแพทย์ จากคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. 2549 ของแพทยสภา  ตามมติ
คณะท างานที่เก่ียวข้อง  
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2. การเบิกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  โดย 

บัญชีรายการแบ่งออกเป็น 12 หมวด (หากก าหนดล าดับที่ของหมวดให้สอดคล้องกับอัตราค่าบริการที่
ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง)  ซึ่งได้แก่ 

1. หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร 
2. หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
3. หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด 
4. หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
5. หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
6. หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ 
7. หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
8. หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ 
9. หมวดที่ 10 ค่าท าหัตถการ 
10. หมวดที่ 11 ค่าบริการวิสัญญี 
11. หมวดที่ 12 ค่าบริการวิชาชีพ 
12. หมวดที่ 16 คือ ค่าบริการอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง 

 

การเบิกค่าใช้จ่ายตามหมวดดังกล่าว ให้เบิกได้ตามรายการ อัตรา และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เท่านั้น มิให้
สถานพยาบาลเรียกเก็บเพ่ิมในทุกกรณี 

ส าหรับค่าบริการรายการใดที่ไม่อยู่ในรายการที่ก าหนด จะไม่สามารถเบิกได้ อย่างไรก็ตาม หาก
สถานพยาบาลมีความเห็นที่จะเสนอรายการเพ่ือเบิกจ่ายเพ่ิมเติม สามารถเสนอเพ่ิมเติมผ่านสภาวิชาชีพ หรือ
สมาคมวิชาชีพ เพ่ือขอความเห็นชอบ และส่งต่อให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพิจารณาเพ่ิมเติมอีกครั้ง โดย
จะมีรอบในการพิจารณาทุก 6 เดือน 
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1t1ni1-l' u L1 \.I'll <i' '1'1<1111~l'Jti\ll11i'.iilni1~in'tl1V1 ~ L iJ l'J\J mm::;il n1'i u ti Vi n.U il!J <1n11foL1'LI\ll1 !J ~ 
' v 

~tl1t111'Jm'i rh~t1'1L\lll'J'11m1'1m1••rnu1~ 

oUil "'"' mi'mn ruoii 15m 'iLL<I~ LL 'W1Vl1" m1u5 u~ LM l'J1nrnL1J\J 1\J1'1'lil-l'\J L1'W 1 rn'1'l•fo L'.lt1/l \J n1 tl\J 

m;;I Vl"lcVlGi' mn \Jnl 1fo'll11 ~ L1'W L\11~ m1fo L'.i\J'IJ<J ,,,,<1!11~ l'J 'U\ll{ 1 i:;-, U\J 11.J Wll!J~ ~ell\.11 l'J nl'i n1 Vl\J '1 
~ v 

nru LL \J'\'1~,'IJ '1 LL GI~ f1'j'j!J nTi'IJl'I ~mN 1i'.iLn1J-l'n1'11 n ru LL \]B f1'1J '1"1~" L lJ \J'IJ'1~1'i 1:H , ., l , , ., , , 

1 i'.im'l1Jm1 LRu-l' rn:11 L1t1 Lnu-l'mn n ru LL ii 1 il t1~1.JG1il .i li'l'Jil ci111faru1,11 l'J ,,,::;il 11Xrnl'l'1' nG11JUtl111.JY1JJ•A 
1., 'J., \I 

LI uu 1'1 m mh1nlJ11 ~ l!J LL ii m l'JV11il M ii l'Jl 1 il ~il m11.JG1<1l.JLL 1.JGI" ~ l\J LL \J 1i'.i11l'J"1 'LI~ tl1 t11 I'! m 'l m1rn~ll~"n11 

Yft1Vi 
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oifv "'" Ld!lli't1nm fo~1mlt1 1 V:Lii1"1\J1~m'jLlt1il1Llt1~ d'\ufo1!11Lbil~LL UU'jl tJ'l1\JLl tll'l'IL ,,,~ !l\.h~li1i' ti 
L'1\Jilfl1'j)jfl1'j Lnu'l' mrnl \.IL~ !l'1111l'1BU Ldmhlfll]l 1~ flM il~ 1 v: fl'j'j)jfl1 'jLnu'l' fl1!11Lltlil'lil1tJilvzjil 1 \.Ill UU'j1tJ'l1tl 

Llt11'1'IL1-1~vu'i~li1i't1 11\ ut1,,,'1n\i1t1 LL'11ti1Llt1L-ff1Lnu'l'ni;11 t1ii'il'i ilti 
~ . 

1 t1i't1'111n1'i fl '11 u 1-11 nil~ M<M il1 Llt1 !l!l n~1 ti 1V:mn1n1'i Ln u'l' ni;1 Ll mrn u Llt1~ foi;11 V: LiJ1,,,\J1~ 

m.,1lt1fo 1 u~1tJ LLil~ 1V:il~mtJiJ!lzjvfolJ!lULlt11 mLuu.,1tJ'l1t1Llt1l'1~ ,,,,~!lth ~liTl'ti HLut1m\' n\i1t1 
~ 

oUB t.ic.: 1 ti mru~U'i1 fll]l1 Llt1~f Ull!JU 1 V:Lnuf fl1'111~m ~ n U \i1 \.J'l\J ~LL'1'1~l1'1 ti LL UU'j1tl'I1t1Llt11'1'1L1-1~ iJ 

u 1:;1i1i' ti 1 i:im 'j)j fl1'j Ln u fo 1!11 Lltl u t1Vi nli1 t11t1 Ll ti~ '1'i1 IJUU Hit \.ILL UUl1tM1tl Ll ti 1'1'1 L ,,,~BU 'j ~'11 ltl LL il ~ il 'I 

il 1 tii'l<l zj!) 1 t1 LL UU'i1 tl'l1tiLlti1'1'1 L ,,,~ !) u 'j ~'111' ti LL'11il1 Llt1Lnu L oLJ1FllVill tJ bhil ~ 11tJ~1ti1 V:iiii1 tl1 tJ fl1 'i L ~ iJ • • 
i'l'l1'iill1~'1fl1Wl!J 1u 

otl<l 1>:Jcl'. 1i1t11mlt11'1'1L 1-l~<J 1\JLL~il~i't1~ii'1Lnu1 t1ii'il1 lltJ U'i~nllui11 mltJ fll'j~l) 1 ud 
• 

(.,) Llt!i1\ill'ML\.1~!l 

(®) ,,.,1.i1.,11V1t1'1'11lt1 

li1t11t1Llt1'1\ii1'1~ L \.1~'ilU'i~liT1't1'il~li'lv'lil~'l\.1lJ\il 1~ Ln\.11'1 Llt1~iiii1t11 tJ fl1'j rl1\.1tl\il \.11fllt11'1ii Ll \.1'1\il 
" 

fl' L ,,,~<i Lnt1n1:n1"1t1'1 1 V:i11~1t11ntil ue.11 not11m., ii1e.J1not111'11.,l~Yft11t1i'mXu1 V:il1 Lnu'l'ni;111l t1~il., fi ti 

LL'111i\'ti1c11nomm., 1t11't1'!11m'irrlil1 u 

otl<J l!ib 1i:f L iJ1WJ1~ fl1'iLlt1'1lm\.1<Jfl1't1tJt1'1{ LnULlt1'1'1cJiltJ 111 uiJeJ L~ 1Jfl 1'i1J'1~1tl 1t1LL.iil~ltl 1~ Lntl 

1'1 Llt1~~el1\.11tJfl1'jrl11-ltl \ii L l \JLL~ '1'1Llt1'1\ilzj'IL u fllJ1L~lJ~ 1tlbil~n~n'JL uum11 11 u 1 t1mru'111 Utl~Fl <J'ILnULl ti 

11 <11.,<i,~1m1'l n111'1Llt1~ n 1"vit1'1 1i\'m~'l111'1llilti1'1 fo1Jt1:i:i~i11 nil ii1m tini'i 
u ' • 

oif<i ®1111 mti1M-ffm:r~ffumlJ-ffil ®o ~' oUll t.ib m\'mnru'11 'l6ni11Lil~LLt11'11i'lfl1'iu5li~1Mti1num'i 

Li'\ufoi;11'.lt1 1 iiL utilumlJ~iiii1t11tJ fl1''in1\.1tl\il 1\ilm>'iil~ LUt11 U'i11lJ1-1'1flfl1'j fl1'i'111Jl'llJll1tJ 1 ti~~ . ' 
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("') 'l1v~1vvbilt1rn'lvf11u 1illLLri Llm~Bt1 l'i1~1~ ~1'1VULL'llt1 ~11·ifarnv l'i11'1~ l'i1 

'1151'1ruu1rn·1 l'i1111'<1~m'l bbil~l'i11'ii~1v~t1 
" 

(i,,) 'll v~ 1 v\111 L ilt1rn'l mlJ Lb~ t1~1t11m ~ m'l 

(m) 'll V~l Vil~'llt!L ~ <i\111 L ilt1 nl 'lU n ~ 1il\ bbri 'll 8~1 ~ L'.it!il~'llt!L ~il 1 mil\lJ1zj~~~t!LLilt 
" " 

(IS'.) 'l1V~1Vil~'ljtlb ~iJfl1'j~\'1m~ilU'l t 1v'll1J 

(ct) 'l1v~18lit1-Yiriru~m'llJfl1'lrh"1t1\'1 

oif B ""' 1lt1<J\'1"1t1 t1L1ilt'll1'11tlllt1 ;~nen iiL1ri"1<1111118t1.i-l 1 moif~18mlJi'\'1(\U'lti1~r'i'11<1~m ii 1t1m ru~ 
I , \J , \J 

;fl V:il1il\ rl1"1tl I'll \'1 (\U 'j t m ri'11 b ~il f11'j1'j~~ f11'j 11'11'1 v bil Yn ~ 1iiLflu1 iJ '11lJ~e'.itl1t11 v nl'l rl1"1tl \'1 L\'1 Vf111lJ L i\t1'II<I1J 
" " " 
'lleNfllli~ni'llJnl'l 

-ifo mo 1V:e'.itl1t11Vn1'lritl1t11,ilt1l1'~1tirn'li~~1mlu i~oSil '1'~~1~ "1'i<1ri11"1d~n~t11V:m~vh1il\mv1u 
" " " 

<ifo '""' rn 'l L iJ n ~ 1vl'i11-ii~1v~ti11 t1m'll1i1L ilt1~1t1'11<1~,,,B11111mmfoil m ,,,iJ "'1n~ n1"1t11'1111 u.Ut1ti~fiu 

d """"'t1.Ut1ti~fiu 1~Luvu U'ltf1111 "1.i'mnru'il 'l1lrn1 Lb\ltrhi~~t1"'llB~"1mw~vt111-l1i'.fml1t1l'l<1i'iil'il'llB~ 
I " " 

~tl 11J1vm1 11'1 vl'i1\l~ ~~ ri11lJ '11 L lJ ti min ~'1mbil~iJ 'l t,,, ii \'1 m ~ 1u1~ Llt1~u U'lt in ru~1il\fo hw ~ '1 ~ t1 
" 
ti'lt Lv'llU'llB~"1Bl11l1Vt11>rh llt1'11A()! 

'1fa mlv 1 Vf e'.J el1tl1Vf11'lrl11'1\Jl'llil f11'l~ 1mlt1l 1 'l1 V f11'l U 'l ~ L.fl YI 11'1~vl!N~1 Vb U\Jb ~ f1"1'J mlt1 \1 l'l "1'i B~ 1 V 
" 

r.i1u5t11ri1'l"1'i B~1 v iil1v11ln1w11 ~il b~ n'll'lB ilnil"1'i B iil1vi1i~t111'1 Lill \'11lJ~11lJ L "1lJ1t'1l.J 

iv mm "1.i' mn ru'il 16 n1'l Lbiln~il\J L '11 f11'l~1 mlt1~1t!Y11~5t11ri11"1'foiil1 v11i n1'l'll1~il•~ n'll'iilU n ii 

'vl'i<i iil1v11l~t111'11ViLllt11 iJml.J ~e'.itl 1111 v rn 'i ri1 "1t11'111'1 Vfl11lJ L iiu'llB U'llil1f!rutm'ilJn1'l 
" 
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("') f11'l"M\'l 'il~~1m YiB m'l lii1 • tit1'11t1 lri'l~ m'l 1\11 m'l1w11lJLLi:.Jt1u5u~'11t1 

(i,,) n1'lY\'1'lil~~1v1t1m'lu5u~'11t1t1'il mrn1t1~ 

(01) f11 'lY\'1'l 'il'1~1 !J L yj 'il f11'l '1'1~'il'1'1 {i'1'1"1i'1'1~'ii1 I U\J,\ il'1'ii1W ~1 !J Ll\J\1'1 
' 

(<tl m rn '1'l'il'1~1 m Yim llt1fh141~1v1 t1 m'l •~t1Y\1~1 thJ5u~'11t1 

(<l'.) f11'jY\ m'il'1~1 v el\J, i'.lt1ri1H~1v~\j1" ~ ~ .~ m n1J m 'lujj tr~.n\J'll 'il'1Vl'ilm'v1 !J\J\11{ ""t 

ri114i~1mlt1'11lJ1'ln L D n~1!!'ii1 mrnm'v1 vt1111TIIK 

iiil m<l'. f11'l~1ml \J~lJ\l\'1'l'il~~1!J\lt'!l11~~md'il 1;1 fom'l'ilt1ll'~111ncl'rl1t11 !Jf11'l\.l'i ilcJ~l~el1\J1 ti f11 'j 
1 '\! \.I \J 

iiB '"" -.,,i\mnruo/i 'liim'l L~Bt1hm'l~JJLlt1 f11'l<i'1V1i\njj11.if11'l~1v n1'l~u11m-,,~B~1v 'ittJtnm 

f11'j ~\Jilt! LL<lt f11 'j'IJ !!1 m:; !Jt L 1111 fll'j~\j Ll \j 11\\ U\J 1tJ\'11lJ~ ~ el1 \J1 !J n1'i n1"1\J'1 
" 

'llmn'v1 vt1 "1 1111t m 1~1v11 t1111m~11uii"8" v 1..:;:~1 v1111JJ11 v rn'l ~'il 1 ud 
( "') I Yi 'ilf11 'i '1 '1~ 'il '1'1~1'1'A'?i ') ~il1 I U\J '1'il~~1!J L U\JLl \J?I(;\ 

(\,,) 1Yiili°i1'l'il'1~1m U uf111iJ~1!J~\J 1~ 1 un\Jf11'l'llm"1Bl11l'l!J\J\1\{ 

-ii'il "'" 'iiim'l ~m1u'il1mlm1~8B v m1tit1Y1n\l\tl ut1t1riJJ fll'll~\J-l' f11'!111t1?1~81w LL<ltf11'l\1\'l1'il<1B1J 
' 

v .... I.I d .., .;jtj v d.., ""' .... 0 "" J v 
'llil <t"' vi11'llu1 'l\\J i\!'lllJ"1t11\I\ 'l\J 1'1 '1'llB\J'il ~'l\1'l1 t1'11c;m1 '.'1\J ~'1\.J 'it n Bum v 

(,,) 11JIL'1'1'1)i1\Jtf11'll1u 

;v) .nJ\1?1'1·rn11m11'111i'.!1n11.i 
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<§)0 

(c;:) 'Ufl'ltlbm'.\1.1'1\il 

( &::) 'l 1v'1\J L iJ~ vu L V1 v U,UiJ'l:; lJ1 ru~1Jifo ll\Ji!ITT~\il'1"i'i LL<1::'1°11.111.1 i'.l1.1¢l .U•'l' 
' 

'j 1v'1\J n THl \J \ii 1l.11 'j'j fl LL ·m 1\:(e'.i.,;11.11v111 l L'1\J ll fl ru:: fl'l l!J n11L~lli'1il11ru11t:fm1m ~\J 'IHJU Lu \J 'i 1 v • 
llil'llJ1i1 LL <i:: L~ ei ii'1.1ul u iJ'l ::m ru 1t:fe'.i'il11.11vn1'lLi11.11l'l 1m11.11111 i'.\mh::'11 Ul uiJ1 ::m rui'.i1.1 ,\ei A ru:: n 1'l!J 1111 • 
'N\l11ru11 t:ff1111J L ~1.1'lleium v 11.1·vmliu1'1.1uuLL,\·foii'1.1ulu1J'l::mru iL<i::~~~' 1 t:fG11unl11.1mT'l i'.\1.1iL~1.1?\1.1 iL<i:: 

n'i tVl'lll n 1'l fl<i'l 111v1 \JL n1i1u1'1.1uu LL'111.1ii'1.1 UlU iJ1 ::m ru 

l11wfo 11Vl1\JV11,1111il1.11J1::'11 L~ eJ\J'lllll 1'1ll m 'fl v1.1 lil'i' 1t:fL{)1wJ1~ 1111Cl1.1 ii11.1ei'1 eie'.i 'il11.11v1111mv11.1 • 

iv <S'.i!:J 1 i'.il'1eJl11'flV\Jl'1'l~'1LnU iiln'111Vl1lUl:\j:iiiLi1tYI:: \U V\JY11'11~1i1.1 Hi u1.1m\'n~1\Jil ~1l LU\J'lt \ u vu 

i\i1:; 1 \\'im1 ti i1I11'v'l~i1:; \ill n i ~il 1111 \il'i1 il'1ilU 11ii mn Ul°n1'111 i\ Dt1 \1'11 l~iJ'eJ v n-i1i1utJ 
" 
11.1nlru~L1'11.1 ieJ n<111 \ M V1nun11fo i'.\\J nw\11 v i'.\\J \'1~il 1111ri<i11\l~ m11.1Y11ln1'l1'.i1.1~1.Jll1-1'1' n\i1\J Lb °til . ~ 

m1riei1-1d 11.J~vrniiJin 1ei1.1i1l1t11-1~eJ1::ruzj1i1Y1511.1Y11111111'.\1.1 111J*'l<im1111Mv1nu1111foi'.\1.1 1111~1m'.l1.1 

1-1~ eJ 1111 riei'vlll~ n\\' 1.1Y1111111111.1~1-1!J Iii fl111J'1°1\1'11.111.111111-ih ll1.11-1'1' n•1rnL 1A1111 'i ri <i1-1D L iJ~ vrnL iJm 1 eJ\J i111 \J . ~ 

1-1~ m::Y uzj1 l\'1151t1V11111111':51.1 i m1::ll Lil nm 'l~t1~i11!J11(lu1m1.Uii'11 ii1'vl~ eJ'll Iii LL '11\JLeJ nm1 ii\1 n<i11 iiil1 i\i1:: 

111 un11 \J\?1 'll'J i'.\\J Li~\J ~\J \il'i1 ili1 llU LLi111.JiHJ 'lJl-11 \'1~ll L lJ \Jill m111~1.Jii fl11!J'1°1 \ U\J ii eJ11 oiiiJ1:: n ll u n1 'j 

m1''1B u1-1~ m ~ei 1111~1.11'1 ~ n 1 t:f inu'l' n i,r1Hi1'.11.1i1m 1.J-Ju v n11.:f1u 

oiiu <S'.<n 1.:le'.i1i111'Ji1uum v 11.i~flru:: n111J111'liL'11~1 vh1-1u1~1?1'llil'1BU • 
(,,,) u i;y:UY111111111 t1 i ~ u m1• ?IB Ufl11!J~ n iii ei11t11111'11iil1.1n11 m !Joii <iu1 i'ium11J~ n iii Bl \Lo:: 

i1!JU'ill 'lli1'll-1<'i rn'i1\J iLi1t LB ni11'l'111,n11 Ll \J fl11!Jt1 niileJ1iii1 ::'1!JU1lU'llll1n1'l1J\JYi nu ru:ii LWniJ1:; ill VI iLi1::fl11!J t1 n 
'\) .. '\) u ... '\) 

Jiei1'11illi1'1 iJ ~ i111!J'll lll11Vl1\JVI111111 u 'lJ:iim!J 'vl<i' n 1111u (]J:ii~'l'u 1v1 llilv -k11 iJ 

(iv l 1111u~1-111 \Lo:: '11 i u till t1i~ei\ii11\J '1Bu iJ1::li·~5111'11 i\<i:: iJ1:: li'll 5 ~<I'll 'ill 1111u'l m1 

., 0 "' 0 "' ' 0 .,., .., 

'l 1 !J Vil m 1 m \ 1.1t1111.1 m !J \\ ~\J 1111 m \ 1.1t1l1t1'U1:: il 1 u ii <i :: \\~ 1.11-1<1 n 

( m) 11111.JjjuITT l1t1'1111flll!Ji'11 Lli1ll4 i ~lllil'i1\Ji1ll'Ufl1"!J\ 'IA!J1 ti1!J'UlM1 ::u UfllllJ~1i\illl4 11!J~l 
iJ'l:: ~·~5~ <1'11011111ujjuITTl11.1m1 flll!J ~111?1ei4 

( <S'.) 1J1 ::11·~6~<I'll1l1n 11 fll'U fllJ 111v1 ti \b'1 ::•Ji di '11B~1'1'111Mn1 'l '11 '11 '~'111)-J W1l ll 1l'mU1?1 ~ ' . 
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(ct) 11\J~U~iJl'l11l.1'11 LD\J'11l.ll.11\ll'l~1\J 

Vl<i' mnru'll m1~'l1i m1m1ilffiJ\J 11a~m1i .iVi 1111'J111J'!leNerm1i1'1<J\Jl111'J 1\J1-X 1Du11.imlJ~l'lru~ n'l'llJ m1 ., 

1-X er l\'l1\J\'lil\Ji11l'J1 \JL\'IU<J6L u~ '1iierrl1 \J1 l'J nl'l ri il \j nT'i'Yi' 1'l1 l'J11 u '11l.lii il i<'.m 1'l'l 1'1\'lil1 
" " 

'liil i<'.cl:'. 1i1'Vlil111 'v'l l'JU\ll4i \JI i'i1'l1 l'J11U nl'l L1u1.i'l ~i) 1 U'v'l-i'ill.I n\J'l1 l'J11\Je-l\'I nl'l \ll'lTil\'lil\J\11 n\1111 n11U 

n1'l\lll1\J 11\J 11e.iu ~\j 1 i\'m :i'll'l11 nl'l l'I ti1 '1111 n1 \JU'l:i l.11 ru Ll\'I ~t \llJU\ll'lzj1Vi1 VIU1'~ n1 rl\J\11 LL\'1'1 mu \j 'lllJ-k1 
~ " 

1e-1 mL 'v'l'ie.i 11J'!l11~ il ~ .~ n 'll'l il i:l n Mil l'J n 1l'J1\J111lJli1J1u U\J 11~1'1J~1iii' trn1v11\J e-ia m 'l \ll 'l11111 ilUi11 ncl1um1u 

m1m1il 1"1rn1e.iu~\J 

nl'H\J'lh~ l.111\J 

m 'l i1 \J'!lilW\il f11'v'l l'JUi114 LI V1.i1~lJ1 L\i\:i U'l tl.11run1'l 'l11'J 1iii Vl'lil L11J~\J 1'1~Vlll n 1'v'll'J\J\l\4il ilVV!'l il\'11IJ1 'l (1 
" 

u1m 1ii~1l'J111 \l\1l.l bl'l'l 1\'1~11 LLe-1\J11U'!lll,Vlilf11'v'l l'JU\ll4 L\'!Uil~lll'lru:i m rnm'lil ~ 1'ii1ml'J 1\JL~il\Jrl\Jl'J1 l'J u 

I '~ll<JUlli11iiLtlu1\J1.h:i!.11ru1uu1\J1.i'l:i!.11rull'\ll11.i 
' 

1 \Jli'l:i !.11ru'l1l'J~1 l'J U'l :i '11i'.J\lll!Jl'l'l1'11'1~' ii :i 1 i\'il1\J mrn -,], \J1\J VI~' hl L nu ~il l'J i\:i i\'1'!1il" \J 1.i'l :i !.11 ru 

'l1 l'J~1 l'JU'j ~ '11u'5u 11 L Yill'11'lil1~11'J1 u n 'j ruil n LQUVl'lil '11 L Du mill • 
1 um ru~\J :i il'lil1~1l'J1 \Jf11'j n'ilzj ,n1iii' n 1 Vl\J \ll L l V!'lil 1nu ffl11' L1\Jl'Jil \ll"illJ '!lil' LLe-l\J,1\J1-l'lil bl'l'l 1 nl'l~ 

ri1V1u111111 rnu1.l1:imru'l11'J~11'J 11X'le:nerrl1ml'J1111 V1'lil~1V1\i1~11'J~Liil'J1'liil' 1'1umV1\lle-im1'1:im11J'111 Du.ill 
" ' 

iill i<'.O'J LL~1.m1'l1ii~11'J11u1.i'lt'11i'.lilv1,iiilt1il1Hri1w..1\llnilmrn 1u1V1l.l11'Je-1'1e-1~\ll iii'1~1i11 1~11u 

'lt l'J :i i1 '11 l\i1t ~ fo~ \ll '!lil \J~otim 'JU b111l'Jilil"'1il1111'1i\'il·1 n\J ~·~ 51'11 \'l\ll {'!l1~ lli\ :i LLe-1\J1'f \i!IU 1 ~11 ~ 1 rni n'i :i ilu ii11 l'J 

1 \j n'i ru~i11'111!J'11 b Du:iilJ~ '1111·~1LLe-iun111 ii~11J L"i\JU'j~ il1\J1~lJL~lJ1 \Xn 'j ~'lh 1i11rlilill Vl\ll~\'I LLi\:i 1'111l.J • 
o ~, dv 'IV• "' ':;"\ ol 'i '1' I O ~, I o;'1.l'\"1" 

\J 11 'J u•M1 o 1 1'il'I1 :i ,~ \J'l t 1-111~ u 1\J u 1~!J1ru,1111 •IJ ?11lJ 1·rn 1il·11J1J'l~lJ1 rn l u 'u·1U'u"i~mrur,\ll1 u ·~ Vl1'11l 
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mw m.11>1{L'1\Jil'Uil B1jiiii11li<Jl'l ru~ n 1w n 11 LL<I~ 1 "11~1._J~l.J1'1lil' Ll \J~il ~111m 1oiJ~1e1>11lJ LL~\Jfl1'l1 oiJ~1 e L1u 
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๔.๓  เรื่อง การก าหนดให้ค่าใช้จ่าย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น

รายจ่ายอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด 
 
สาระส าคัญ 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิทธิในการ
เข้าถึงการรักษาแบบเดียวกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ กรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” 
(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) (มีเอกสารแนบ) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมติ การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ของอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ฝ่ายเลขาฯ จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้  

๑. ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินการเกี่ยวกับผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด และสามารถเบิกจ่ายจากงบด าเนินการ
ทั่วไปของปีงบประมาณนั้น 

๒. ขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๔ สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑ และ ๒  
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
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เอกสารประกอบ 4.3  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
https://dhes.moph.go.th/wp-
content/uploads/2021/04/%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%
89%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%892.pdf 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผูป้่วยฉุกเฉิน 

โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  กรณโีรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(ฉบับที ่ 2) 
 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย   
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ   กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เมื่อวันที่    
31  มีนาคม  ๒๕๖3  และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2563  เป็นต้นไปนั้น  แต่เนื่องจาก
บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาบางรายการ  มีความจ าเป็นต้องใช้กับ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
จึงก าหนดเพ่ิมเติมบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแนบท้ายหลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019   
(COVID-19))  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่   31  มีนาคม  2563  ให้มีความเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบมาตรา  36  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
(ฉบับที่  2)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วย

ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ   กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ 
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว
เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
(ฉบับที่ 2) 

      
 

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย            
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖3 และให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น แต่เนื่องจากบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาและค่าเวชภัณฑ์    
ที่ไม่ใช่ยาบางรายการ มีความจ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิมเติมบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายา           
และค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ให้เพ่ิมบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้  เป็นบัญชี     
และอัตราค่าใช้จ่ายที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

 ข้อ ๒  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
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๔.๔ เรื่อง วงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

 โดยที่ข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า 

“การก าหนดวงเงินการปรับเ พ่ิมเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ใน
ปีงบประมาณใด ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานขอหอ
ภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ
นั้น ๆ 

ในกรณีที่ปีงบประมาณใด หอภาพยนตร์ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ลดลง อันอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ คณะกรรมการอาจมีมติให้งด
ปรับเพิ่มเงินเดือนประจ าปีส าหรับผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

ให้ผู้อ านวยการด าเนินการปรับเพ่ิมเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกินวงเงินการปรับเพ่ิม
เงินเดือนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยให้พิจารณาปรับเพ่ิมเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่ต้อง
ประกาศเป็นการทั่วไปแต่ให้แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล” 

โดยผลการประเมินตามตัวชี้วัดหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัวชี้วัด กพร.) คะแนนรวม ๘๒.๙๔ อยู่ในระดับ ดี ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ กพร. ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีจึงยังไม่มีหนังสือแจ้งยืนยันผล
ประเมินตามตัวชี้วัดเป็นทางการ (มีเอกสารแนบ) 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

ประเด็นที่เสนอ 
พิจารณาการปรับเพ่ิมเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์  โดยประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ และใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ วงเงินรวมร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือน
อัตราที่มีคนครองอยู่ ๕๖ อัตรา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (๑,๙๘๒,๒๖๖ X ๐.๐๖) X ๑๒ 
เดือน เป็นเงิน ๑,๔๒๗,๒๓๑ บาท 

 
 
 
  มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)   
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วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดท าระบบทะเบียนภาพยนตร์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและ
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์  

3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุน
ให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ  

4. ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์ 
จากภาพยนตร์รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ 
ที่หอภาพยนตร์มีอยู่  

5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต  

6. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ  

7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์
กับหอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้าน
ภาพยนตร์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

8. เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

งบประมาณ                                     141.45  ล้านบาท 
เงินทุนสะสม                                      10.00  ล้านบาท 
รายได*้                                                 -   ล้านบาท 
อัตราก าลัง (กรอบ/บรรจุจรงิ)                    (75/59) 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                           27.70 ล้านบาท 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใชจ้่ายเงิน  
(ประกอบด้วยเงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)     
                                                         151.45 ล้านบาท   
สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากร )                  ร้อยละ 18.20 
(ตามมติคณะรัฐมนตร ี28 พฤษภาคม 2561 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2563 

คณะกรรมการองค์การมหาชน 
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง วันที่หมดวาระ 

ประธานกรรมการ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 
กรรมการโดยต าแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - - 

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี - - 
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หม่อมหลวงวราภา อุกฤษณ์  29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 

นายประวิทย์ แต่งอักษร 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 
นายนนทรีย์ นิมิบุตร 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 
หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 
นางพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 
นายมารุต บูรณรัช 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 

กรรมการและเลขานกุาร 
(ผู้อ านวยการ) 

นางสาวชลิดา เอื้อบ ารุงจิต  1 กันยายน 2561 31 สิงหาคม 2565 

 

วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลก 

รวมท้ังเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (หภ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพ่ือติดตามผลส าเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 

ตัวชี้วัด monitor 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จ านวนผู้ที่น าภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์
อนุรักษ์ ไปสร้างสรรค์ต่อยอดและเผยแพรสู่่สาธารณชน
ต่อไปในประเทศไทย 

20 ครั้ง 25 ครั้ง 30 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน 
มีผู้ที่น าภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ ไปสร้างสรรค์ต่อยอดและเผยแพรสู่่สาธารณชน จ านวน 28 ครั้ง 
2. จ านวนเทศกาลภาพยนตร์ กิจกรรมจดัฉายภาพยนตร์
รวมไปถึงการจัดฉายภาพยนตร์ คลาสสิคทั่วประเทศ 

50 คะแนน 60 คะแนน 70 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  
ในปี 2563 มีเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศไทย 14 เทศกาล กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์และเสวนา 27 ครั้ง และการจดัฉาย
ภาพยนตรค์ลาสสิกท่ัวประเทศ 15 ครั้ง รวม 56 คะแนน 

 
 
หมายเหตุ : 
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี           หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช ้         หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ต่ ากว่า 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
 
 
 
 
  

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน 

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร* คะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก ITA** 

ระดับดี 82.94 คะแนน 77.61 คะแนน 
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ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ า 
(50) 

 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75) 
 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล (ร้อยละ 40) 

1.1 หอภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับ 
การเผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือ
เทศกาลภาพยนตร์ในและ
ต่างประเทศ (คะแนน)* 

10 5.15 
คะแนน 

 

5.4  
คะแนน 

 

5.65 
คะแนน 

 

5.3 
คะแนน 

 

65 6.50 

1.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ สือ่โสตทัศน์ 
และการสรา้งเครือขา่ยหอภาพยนตร์ 
และหน่วยงานอนุรักษภ์าพยนตร์
ในต่างประเทศ* 

 

      

1.2.1 การเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์
และสื่อโสตทัศน์ให้กับ 
หอภาพยนตร์หรือ
หน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ในต่างประเทศ* 

5 8 ประเทศ 
+ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความพึง
พอใจ  

ร้อยละ 85 

9  ประเทศ 
+ ผู้เข้ารว่ม
อบรมมี
ความพึง
พอใจ  

ร้อยละ 86 

10 
ประเทศ + 
ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความพึง
พอใจ  

ร้อยละ 87 

ผู้เข้าร่วม
จาก 10 
ประเทศ
ความพึง

พอใจร้อยละ 
90.91 

100 5.00 

1.2.2 การสร้างเครือข่าย 
หอภาพยนตร์และ
หน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์ในต่างประเทศ* 

5 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 100 5.00 

1.3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ 
หอภาพยนตร์* 

15 80,870 
คน 
 

84,078 
คน 
 

87,279 
คน 
 

81,250  
คน 

52.96 7.94 

1.4. ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทย
ที่ออกฉายในป ีพ.ศ. 2470 - 2562  
ที่ หภ. เกบ็รักษาไว้เป็นมรดก 
ของชาติ* 

5 ร้อยละ 
44.65  
(98 เร่ือง)  
ระยะที่ 1 - 
ระยะที่ 2 
ร้อยละ 
59.42 (76 
เร่ือง) 
ระยะที่ 3 
ร้อยละ 
61.41 (22 
เร่ือง) 

ร้อยละ 
46.02  
(166 เร่ือง) 
ระยะที่ 1 
ร้อยละ 
11.26 (6 
เร่ือง) 
ระยะที่ 2 
ร้อยละ 
60.32 (103 
เร่ือง) 
ระยะที่ 3 
ร้อยละ 
69.65 

ร้อยละ 
47.41 
(235 เร่ือง)  
ระยะที่ 1 
ร้อยละ 
11.71 (13 
เร่ือง) 
ระยะที่ 2 
ร้อยละ 
62.76 
(144 เร่ือง) 
ระยะที่ 3 
ร้อยละ 
74.59  

ระยะที่ 3 
ช่วงปี พ.ศ. 

2555-
2563 = 40 

เร่ือง 

0 0 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ า 
(50) 

 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75) 
 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

 (57 เร่ือง) (78 เร่ือง) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (ร้อยละ 10) 

2.1 จ านวนโรงเรียนที่น าภาพยนตร์ 
ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน 

5 10 
โรงเรียน 

15 
โรงเรียน 

20 
โรงเรียน 

26 
โรงเรียน 

100 5.00 

2.2 จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ในส่ือ
โซเชียลมีเดียของหอภาพยนตร์* 

5 4,118,312 
ครั้ง 

5,138,812 
ครั้ง 

6,159,312 
ครั้ง 

6,179,141 
ครั้ง 

100 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพ (ร้อยละ 25) 
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
     ขององค์การมหาชน 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 

ไม่เกินกรอบวงเงิน 
รวมฯ ท่ีคณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

 • ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ท่ี
คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และ 
• ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง ไม่สูง
กว่างบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรร 
จากส านัก
งบประมาณ 

ร้อยละ 
16.04 ของ
ค่าใช้จ่าย

ด้าน
บุคลากร 

100 5.00 

   3.2 ประสิทธิภาพในการบรหิารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน 

3.2.1 ความส าเร็จในการจัดท าระบบ
ให้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ และระบบการจา่ยเงิน
ด้วยระบบ E-Payment  

10 จัดท า
ระบบเสร็จ 

ทั้ง 2 
ระบบ 

เป้าหมายขั้นต่ า 
+ มีผู้ลงทะเบียน 

ใช้งานจริง 

เป้าหมาย 
ขั้นมาตรฐาน    
+ รายงาน

สรุปผลการใช้
งานระบบ 

ทั้ง 2 ระบบ 

จัดท าระบบ
เสร็จทั้ง  
2 ระบบ  

มีผู้
ลงทะเบียน 
ใช้งานจริง 

และ
รายงาน

สรุปผลการ
ใช้งาน
ระบบ  

ทั้ง 2 ระบบ 

100 10.00 

3.2.2 ความส าเร็จในการจัดท าระบบ
ให้บริการท าส าเนาภาพยนตร์
ออนไลน ์

10 จัดท า
ระบบเสร็จ 
+ คู่มือการ
ให้บริการ 

เป้าหมายขั้นต่ า 
+ มีผู้ลงทะเบียน 

ใช้งานจริง 

เป้าหมาย 
ขั้นมาตรฐาน        
+ รายงาน

สรุปผลการใช้
งานระบบ 

 

จัดท าระบบ
เสร็จ มี
คู่มือการ
ให้บริการ 

มีผู้
ลงทะเบียน
ใช้งานจริง 
และจัดท า
รายงาน
สรุปผล 

การใช้งาน
ระบบ 

 

100 10.00 
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ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ า 
(50) 

 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75) 
 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 10) 
4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน     
     web portal 

5 องค์การมหาชน
ส่งข้อมูลส าคัญ
ขององค์การ
มหาชนมายัง
ส านักงาน 

ก.พ.ร. ครบถ้วน
ตามรายการที่

ก าหนด  
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1) 

องค์การมหาชน
ส่งข้อมูลส าคัญ
ขององค์การ
มหาชนมายัง

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ครบถ้วนตาม

รายการ 
ที่ก าหนด (ข้อมูล
กลุ่มที่ 1 และ

กลุ่มที่ 2) 

องค์การมหาชน
ส่งข้อมูลส าคัญ
ขององค์การ
มหาชนมายัง
ส านักงาน 

ก.พ.ร. ครบถ้วน
ตามรายการที่

ก าหนด  
ข้อมูลกลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2 และ

กลุ่มที่ 3) 

องค์การ
มหาชนส่ง

ข้อมูล
ส าคัญมายัง
ส านักงาน 

ก.พ.ร. 
ครบถ้วน 

100 5.00 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการ 
     ให้บริการขององค์การมหาชน 

5 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ร้อยละ 50 - 

74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ร้อยละ 75 - 

89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ตั้งแต่ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 87.78 
 และผ่านเกณฑ์

การประเมิน
คุณภาพร้อยละ 

90 

100 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 15) 
5.1 ร้อยละความส าเร็จของ 
     การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล 
     กิจการของคณะกรรมการ    
     องค์การมหาชน 

15 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 90 13.50 

คะแนนรวม 82.94 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดี 

 
  หมายเหตุ :  

* ตัวชี้วัดที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมติคณะอนกุรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
สรุปผลการประเมินระดบัองคก์ร 

ระดบัดีมาก          หมายถึง องคก์ารมหาชนที่มผีลคะแนนเฉลี่ยทกุองคป์ระกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึน้ไป 
ระดบัดี        หมายถึง องคก์ารมหาชนที่มผีลคะแนนเฉลี่ยทกุองคป์ระกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดบัพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทกุองคป์ระกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดบัต้องปรบัปรุง  หมายถึง องคก์ารมหาชนที่มผีลคะแนนเฉลี่ยทกุองคป์ระกอบ ต่ ากว่า 60 คะแนน 
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สรุปผลงานส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. หอภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือเทศกาลภาพยนตร์ในและ

ต่างประเทศ ดังนี ้
            1.1 เผยแพร่ผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ 3 เทศกาล  

     1) ภาพยนตร์ เรื่อง แผลเก่า จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ LAYAR- JAFF Indonesia วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  
     2) ภาพยนตร์ เรื่อง แผลเก่า จัดฉายในเทศกาล To Save and Project, The Museum of Modern Art’s annual 
film preservation festival ครั้งท่ี 17 ระหว่างวันท่ี 9 -22 มกราคม 2563 
      3) ภาพยนตร์ เรื่อง สันติ-วีณา จัดฉายใน screening programme ของ Reel to Reel Institue, Hong Kong  วันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2563 

              การจัดฉายออนไลน์ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ขั้นตอนกระบวนการติดต่อขอหนังไปฉาย การจัดส่งหนัง 
เตรียมหนังไปร่วมเทศกาล ยังมีขั้นตอนเหมือนเดิม ส าหรับผู้เข้าร่วมชมต้องลงทะเบียนร่วมงาน และซื้อตั๋วเข้าชม 
แบบออนไลน์ โดยผลการด าเนินงานมี 2 เทศกาล ได้แก่  
     1) ภาพยนตร์ เรื่อง สันติ-วีณา  จัดฉาย online และ talk ร่วมกับ Bioskopan และ Minikino Kontak Kerja Mash 
Denpasar (บาหลี) วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
     2) ภาพยนตร์เรื่อง แพรด า จัดฉาย online ในเทศกาลภาพยนตร์ Shanghai International Film Festival 2020 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 

           1.2 เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ โฆษณา ภาพยนตร์  ละคร จ านวน 28 ครั้ง  
 

2. การสร้างเครือข่ายหอภาพยนตร์และหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ รวม 4 กิจกรรม แบ่งเป็น 
2.1 กิจกรรมที่จัดในต่างประเทศ 1 กิจกรรม ได้แก่ 
 1) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านการอนุรักษ์และการด าเนินงานของหอ
ภาพยนตร์ในกิจกรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างประเทศ 5th FIAF Programming Winter School ระหว่างวันที่ 
2 - 3 มีนาคม 2563 ณ Cinémathèque française, Paris ประเทศฝรั่งเศส 
2.2 จากนั้นการด าเนินงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ไม่สามารถเดินทางไป
ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างประเทศไม่สามารถเดินทาง  
มาฝึกงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างานในประเทศไทยได้ จึงปรับรูปแบบการร่วมกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ จ านวน 
3 กิจกรรม ได้แก่ 
 1) การเข้าร่วมโครงการ Share That Knowledge! (STK) Finding Strategies for Passing on Knowledge 
Across Generations of Archivists ร่วมกับ Film museum, Austria เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2562 
ถึงปีงบประมาณ 2564 (ออนไลน์) 
 2) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ออนไลน์ 
กิจกรรมของ Academics of Cinematography Programme, University Malaysia Sarawak (UNIMAS) ประเทศ
มาเลเซีย วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 3) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ New Audience during COVID-19 
ร่วมกับเครือข่าย #WeMissiPress ประเทศออสเตรีย วันที่ 23 กันยายน 2563 
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สรุปผลงานส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ 81,250 คน ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 
กิจกรรมของหอภาพยนตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปี 2563 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมในโรงภาพยนตรศ์รีศาลายาและกิจกรรม 
การจัดฉายอื่น ๆ  

18,582 

2. ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเมืองมายา นิทรรศการสญัจร  
และนิทรรศการอื่น ๆ  

34,739 

3. ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 3,882 
4. โครงการโรงหนังโรงเรยีน  8,704 
5. กิจกรรมรถโรงหนัง 12,178 
6. กิจกรรมภาพยนตรผ์ูสู้งอายุ  2,788 
7. ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชดิ ทรงศรี  181 
8. การประชุมวิชาการและการจัดอบรมต่าง ๆ  196 

รวมท้ังหมด 81,250 
 

4. ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังท่ี 9 จ านวน 15 เรื่อง ดังนี้  
1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 (2469)  
2) [การเสด็จเลียบเมืองเหนือ ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM] (ส่วนท่ีไม่ได้ใช้) (2470)  
3) ชมสยาม SEE SIAM (ไม่สมบูรณ์) (2473)  
4) เลือดชาวนา (เศษที่เหลืออยู่) (2479)  
5) ปิดทองหลังพระ (เศษที่เหลืออยู่) (2482)  
6) กะเทยเป็นเหตุ [2497] 
7) BANGKOK METROPOLITAN BUSES AND TRUCKS [2501]  
8) มวยไทย (2506)  
9) นางสาวโพระดก (2508)  
10) “ฟ้าเมืองไทย” ฉลองขึ้นปีท่ี 8 พุธ 7 เมษา 19 (2519)  
11) ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด CRAZY ME (2536)  
12) ฝัน บ้า คาราโอเกะ FUN BAR KARAOKE (2540)  
13) พี่มาก..พระโขนง PEE MAK (2556)  
14) อาปัติ KARMA (2558)  
15) INSECTS IN THE BACKYARD แมลงรักในสวนหลัง 

5. วันมรดกโสตทัศน์โลก 27 ตุลาคม 2562  หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมเพื่อตระหนักถึงความส าคัญของวีดิทัศน์ แผ่นเสียงแถบ
บันทึกเสียง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการติดป้ายจารึกสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์สื่อโสตทัศน์ในประเทศไทย  
โดยสถานที่ที่ได้รับการ ติดป้ายจารึกในวันมรดกโสตทัศน์โลกประจ าปี 2562 ได้แก่ โรงภาพยนตร์สกาล่า โรงภาพยนตร์
พาณิชย์แบบโรงเดี่ยว (Stand-Alone) แห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ   

6. คลังอนุรักษ์ : งานอนุรักษ์และแปลงสัญญาณภาพยนตร์เป็นดิจิทัลได้เรียบเรียงและจัดการฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 
เพื่อให้บริการสืบค้นหลากหลายรูปแบบ โดยสร้างค าค้น key word จากหัวข้อที่น่าสนใจ จัดท าหมวดหมู่ คลังข้อมูล
ภาพยนตร์ที่อนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ประชาชนท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า สามารถสืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

7. การบูรณะภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แพรด า (2504) ผลงานก ากับของ รัตน์ เปสตันยี ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่อง
แรกที่ถ่ายท าด้วยเทคนิคซีเนมาสโคปเพื่อให้ได้ภาพจอกว้างพิเศษ ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน 
ครั้งที่ 11 และในปี 2563 นี้ แพรด า ได้รับการคัดเลือกจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ OFFICIAL 
SELECTION : CANNES CLASSICS  
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8. สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท post production ได้แก่ บริษัท White Light Post  บริษัท OneCool production  

บริษัท Foolhouse Production บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) ผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา เพื่อสร้างระบบการรับมอบและ
เก็บรักษาภาพยนตร์ในรูปแบบไฟล์มาสเตอร์เพื่อการอนุรักษ์ในอนาคต  

9. การประชุมนานาชาติ : International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) คร้ังที่ 50 
และ Joint Technical Symposium (JTS) คร้ังท่ี 10 บุคลากรด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ได้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ณ Netherlands Institute for Sound and Vision เมือง Hilversum ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักอนุรักษ์และผู้ท างานด้านการอนุรักษ์ภาพและเสียง  
มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์การท างานอนุรักษ์ภาพยนตร์ร่วมกัน 

10. ลานดารา เพชรา เชาวราษฎร์ วันที่ 22 มกราคม 2563 เพชรา เชาวราษฎร์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี 2561 
เจ้าของผลงานการแสดงภาพยนตร์กว่า 300 เรื่อง เดินทางมาร่วมกิจกรรมประทับรอยมือรอยเท้าบน ลานดารา หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไปจ านวนมาก 

11. การประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา คร้ังที่ 10 หอภาพยนตร์จัดงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 10 
ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563  ณ โรงหนังช้างแดง อาคารสรรพสาสตรศุภกิจ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานการศึกษา วิจัย และ
บทความวิชาการเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยหัวข้อท่ีน าเสนอในปีนี้มีความหลากหลาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
และศาสนา 

12. ในสถานการณ์ช่วง COVID – 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท าให้หอภาพยนตร์ต้องยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม
ของประชาชนหลายรายการ อาทิ กิจกรรมลานดารา การจัดฉายภาพยนตร์ประจ าวัน กิจกรรมทึ่ง ! หนังโลก กิจกรรม
โรงหนังโรงเรียน และรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ รวมถึงปิดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เมืองมายา และห้องสมุดและ
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ช่ัวคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส   หอภาพยนตร์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
เผยแพร่ภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้
ประชาชนยังคงสามารถรับชมภาพยนตร์และสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และผ่อนคลายความวิตกกังวลจนกว่า
สถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ 

13. มรดกภาพยนตร์ของชาติ https://www.facebook.com/watch/?v=2473458202901429 
 

 
 
 
 
 
 
 

61



10 
 

สรุปผลงานส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
14. E-Service : ระบบบริการท าส าเนาภาพยนตร์ออนไลน์ 
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๔.๕ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบ
วาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่าย
เลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63



ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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