
ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
๑.๒ เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้ง 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ง

๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 

๓.๒  เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้ง
ที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ า ปี
งบประมาณ  ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ 

๔.๓ เรื่อง การประเมินแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) 

๔.๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนประจ าปี ๒๕๖๕ 
๔.๕ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม 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 ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง (มี
เอกสารแนบ) 

 
ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๔ วันอังคารที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
 

........................................................................ 
 
ผู้มาประชุม 

๑.   นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล    ประธานกรรมการ 
๒.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ที่ปรึกษา 
๓.   นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน    ที่ปรึกษา 
๔.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 

 (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 
๕.   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม     กรรมการ 

(นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร) 
๖.   นายประวิทย์ แต่งอักษร     กรรมการ 
๗.   ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย     กรรมการ 
๘.   นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส    กรรมการ 
๙.   นายนนทรีย์ นิมิบุตร     กรรมการ 
๑๐.   นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    กรรมการ 
๑๑.   นายมารุต บูรณรัช     กรรมการ 
๑๒. นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต    กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ม.ล.วราภา  อุกฤษณ์     กรรมการ 
๒. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล     ที่ปรึกษา 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม                       

๑.  นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี     รองผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
  - ไม่มี - 

 
๑.๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะน าตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ฝ่ายเลขานุการแจ้งรายงาน 

๑.๒.๒ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑.๒.๒.๑ เอกสารเพิ่มเติม วาระที ่๔.๖ เรื่อง การประเมินแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 ๑.๒.๒.๒ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๒.๒.๓ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.๒.๓ หอภาพยนตร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพสมาพันธ์หอภาพยนตร์  
(FIAF) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า มติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ แก้เป็น คณะกรรมการ
เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ตามท่ีมีการแก้ไข 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

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

๑. หอภาพยนตร์ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมด นิทรรศการ 
ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์ เพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19  

๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้โดยจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพ
ของเนื้องาน และเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการ
ลงเวลาเป็นแบบยืดหยุน จะต้องผ่านด่านการคัดกรองของหอภาพยนตร์และต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางมาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 

๓. หอภาพยนตร์ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างงานก่อสร้างและงานจัดท าระบบต่างๆ
ให้หยุดงาน ๓๐ วันตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างเขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล 

๔. เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการรวบรวมเงินเพ่ือจัดซื้ออาหารและน าไป
บริจาคให้คนงานที่อยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างซึ่งถูกให้หยุดงาน ๓๐ วันตามมาตรการการ
ควบคุม 

๕. หอภาพยนตร์ก าลังด าเนินการประสานกับโรงพยาบาลสนามเพ่ือจัดส่ง
หนังสือที่หอภาพยนตร์จัดพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมสันทนาการในระหว่างการรักษา 

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

๓.๒  เรื่อง การพิจารณางบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ขั้นกรรมาธิการ 
สาระส าคัญ 

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕ 
เสนอต่อส านักงบประมาณเป็นหมวดงบเงินอุดหนุน วงเงิน ๑๓๘,๗๒๙,๓๐๐ บาท ซึ่ง
ส านักงบประมาณได้พิจารณาจัดตั้ งงบประมาณให้แก่หอภาพยนตร์ เป็นวงเงิน 
๘๓,๐๒๔,๕๐๐ บาท และในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นขั้นตอนที่สภาผู้แทนราษฎรได้
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้เข้าชี้แจงงบประมาณดังกล่าว ซึ่งผลการ
พิจารณาหอภาพยนตร์โดนปรับลด เป็นจ านวนวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็น
งบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน ทั้งสิ้น ๘๒,๕๒๔,๕๐๐ บาท  

 
มติที่ประชุม รับทราบ การพิจารณางบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ขั้นกรรมาธิการ 
 

๓.๓ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์
เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมของหอ

6



 
 

ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอน าเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์  ประจ าเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. เสวนาภาพยนตร์ เรื่อง life is fruity ในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้ง
ที่ ๓๒ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมสมองใสใจสบาย ศูนย์ดูแลภาวะ
สมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม จ ากัด จัดกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ โดยพูดคุยสนทนา
เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Life is Fruity ชีวิตนี้หอมหวาน ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒. หอภาพยนตร์เปิดห้อง Clubhouse สนทนาถึง Memoria ผลงานการก ากับ
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล พบกับทีมงานคนส าคัญทั้ง คัทลียา 
เผ่าศรีเจริญ (โปรดิวเซอร์ร่วม) และ สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (ผู้ช่วยผู้ก ากับ) ที่จะมาบอก
เล่าถึงเบื้องหลังการท างานและเกร็ดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไปพร้อม ๆ กับการเข้าฉายรอบ
ปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๓. Live Talk ๒๕ ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น เนื่องในวาระครบรอบปีที่ ๒๕ ของ
งานประกวดหนังสั้นแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของไทย ที่ริเริ่มจัดโดยมูลนิธิหนังไทยเมื่อปี 
๒๕๔๐ และเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่คนท าและคนดูหนังมากมายในประเทศไทย วันพุธที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเฟซบุ๊คเพจหอภาพยนตร์ 

๔. กิจกรรม คอลเลคทีฟ เอเชีย (Kolektif Asia) :  ภาพยนตร์สัมพัทธ์  
ประจ าเดือนกรกฏาคมนี้  ขอเสนอฉายภาพยนตร์เรื่อง Double Layered Town / 
Making a Song to Replace Our Positions ภาพยนตร์สารคดีญี่ปุ่น ผลงานการก ากับ
ของ Komori Haruka และ Seo Natsumi มีค าบรรยายภาษาอังกฤษ อินโดนีเซีย และ
ไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ 

๕. ฉลองยอดผู้ติดตามครบ ๑๐๐,๐๐๐ คน หอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์ 
เรื่อง สมิงบ้านไร ่ทางช่องยูทูบหอภาพยนตร์ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๖. เสวนาภาพยนตร์ออนไลน์  “นางสาวสุวรรณ หรือ โชคสองชั้น:  ถก
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยหนังไทยเรื่องแรก?” วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่าน
ระบบ ZOOM 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ สรุปสาระส าคัญการประชุมได้ดังนี้ 

๑. รับทราบ จ านวน   ๒  เรื่อง ดังนี้ 
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๑.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี  ๒๕๖๓ และงบลงทุน
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓.๓๒ ล้าน
บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๓๗.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑ ส าหรับการติดตาม
งบลงทุนปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๑๘๖.๘๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้เริ่ม
ด าเนินการแล้ว มีเพียงบางรายการอยู่ระหว่างจัดท า TOR 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ขอให้เร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่าย
งบกันเหลื่อมป ี๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๔  และเร่งรัดการจัดจ้าง
ของงบลงทุนตามกระบวนการจัดจ้างโดยเร็วเพ่ือให้ท าสัญญาจัดจ้างทันภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ และขอให้ปรับตารางติดตามงบลงทุนให้มีการรายงานสถานะ
เบิกจ่ายไว้ด้วย 

๑.๒ การเข้าตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ระหว่างปี) 

บริษัท ส านักงานสอบบัญชี สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด ผู้สอบบัญชีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เข้าตรวจสอบระหว่างปี ระหว่างวันที่ ๕-๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ มีผู้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ จ านวน ๕ ท่าน ในปีนี้แต่ละงานได้มีการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบ file ท าให้ทีมตรวจสอบสามารถเก็บเอกสาร และสืบค้นได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

๒. เรื่องเพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ 

๒.๑ รายงานผลสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสที่  ๓ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๑.๑ รายการเงินรับฝาก ๕,๗๒๐ บาท เป็นเงินรับจากการจ าหน่าย
บัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Graduate ในกิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก ณ โรงภาพยนตร์สกา
ลา ที่ยกเลิกการฉายช่วงเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อเดือน เมษายน 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และเก็บเงินไว้เพ่ือให้ผู้เข้าชมมาขอรับคืน บัดนี้เวลาล่วงเลยมา จงึ
แนะน าให้ทบทวนและขออนุมัติจากผู้อ านวยการปิดรายการเงินรับฝากเป็นรายได้ของ
หอภาพยนตร์ต่อไป 

๒.๑.๒ รายการรายได้จากการขายสินค้ารับฝาก มีการปรับวิธีการ
บันทึกบัญชีจากรับเงินทั้งจ านวนไว้ในบัญชีรายได้จากการขายสินค้า  เพ่ือให้การแสดง
รายการมีความชัดเจนและสะท้อนรายได้ที่แท้จริง จึงปรับวิธีการบันทึกรายการให้แยก
รายการ ประกอบด้วยรายได้ของหอภาพยนตร์ และรายได้ของผู้ฝากขายไว้ใน“บัญชีเงิน
รับฝาก” 

๒.๑.๓ รายการค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา 
ประจ าไตรมาสที่ ๓ ลดลงจากไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจาก
ที่พักอาศัย (Work from home) จึงสามารถลดปริมาณการเข้าใช้พ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งนี้หอ
ภาพยนตร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ โดยปิดพื้นที่ให้บริการต่างๆ ปิดร้านค้า และงดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
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๒.๑.๔ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกลดลง เนื่องจากหอ
ภาพยนตร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ โดยปิดพ้ืนที่ให้บริการต่างๆ ปิดร้านค้า และงดการจัดกิจกรรม มีการปรับ
แผนงานกิจกรรม/ การขาย โดยผ่านระบบ Online มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรปรับรูปแบบสินค้า หรือบรรจุ
ภัณฑ์ ให้สอดรับกับกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และควร
บริหารสินค้าคงคลัง รายการหนังสือ อาจประสานงานบริจาคให้กับพ้ืนที่ห่างไกล ที่ยัง
ขาดแคลนหนังสือ เช่น โรงเรียนในพ้ืนที่บนดอย 

๒.๒ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่ ๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าไตรมาสที่ ๓  
จากงบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๒๗๙.๐๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายรวมสะสม
จ านวนเงิน ๑๓๖.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๐ มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ ากว่า
เป้าหมาย รายการที่มีสาระส าคัญได้แก่งานพัฒนาบุคลากรมีงบประมาณ ๑.๖๓ ล้าน
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๓๙,๙๖๕ บาท เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ผู้จัด
งานอบรมสัมมนายกเลิกการจัดงาน หอภาพยนตร์มีการปรับแผนงานให้มีการอบรม
Online ของภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้ไม่ได้ใช้งบประมาณ และรายจ่ายงบลงทุน 
หอภาพยนตร์ได้มีการให้ติดตามงบลงทุนอย่างใกล้ชิด และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผล
ความคืบหน้าในแบบฟอร์มกลาง แชร์ใน Google drive ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
มีการผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนรวมจ านวน ๖๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการใดที่มีผลเบิกจ่ายต่ า ให้มี
การบันทึกหมายเหตุระบุเหตุผลของการใช้งบประมาณ เช่น การพัฒนาบุคลากร  การจัด
กิจกรรรมต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นOnline ท าให้งานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และยังสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐได้ (เอกสารแนบ ๑) 

๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความ
เสี่ยงประจ าไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หอภาพยนตร์ได้วิเคราะห์ และก าหนดประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
O1 ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า 
F1 การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
S1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
C1ข้อบังคับและระเบียบหอภาพยนตร์  ว่าด้วยการเงิน บัญชี และ

งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ยังไม่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประเด็นความเสี่ยงการบริหาร
งบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ให้มีการระบุหมายเหตุในรายการที่
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่มีเหตุผลท าให้เงินงบประมาณเหลือ เช่นการ
จัดท าสัญญาได้ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  หรือมีการประหยัดงบประมาณของรัฐ 
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น Online ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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๒.๔ รายงานผลติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๓ มีจ านวนลดลงจากปีก่อน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าหอภาพยนตร์มีการบริหารจัดการองค์การได้ดีขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น  

๒.๔.๑ การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ได้มีการน าเงินคงเหลือสะสม
เสนอเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี ต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์เพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระงบประมาณของประเทศ รวมทั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ ได้
พิจารณาจัดท าค าของบประมาณเท่าที่จ าเป็น และ พร้อมที่น าเงินสะสมมาใช้ทดแทน 
เนื่องจากภาวะปัญหาในปัจจุบัน 

๒.๔.๒ แผนการใช้ประโยชน์ภายในอาคารให้เกิดความคุ้มค่าในทุก
พ้ืนที่ของอาคาร  

๒.๔.๓ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการด าเนิ นงาน
โครงการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนิน
โครงการ  

๒.๔.๔ การควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน การควบคุมภายในด้าน
ทรัพย์สิน กรณีมีครุภัณฑ์ช ารุด แต่ละฝ่ายงานได้มีบันทึกส่งมอบให้กับงานพัสดุ เพ่ือ
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

๒.๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : ภารกิจงานอนุรักษ์ 
ผลการด าเนินงานตามภารกิจของงานอนุรักษ์ ส่วนใหญ่ได้ด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีเพียงตัวชี้วัดกลยุทธ์บางตัวที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้แก่ 

๒.๕.๑ จ านวนต้นฉบับภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๖๓ ที่น ามาเก็บที่หอภาพยนตร์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  

๒.๕.๒ ประสานงานหาพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลส ารองภายนอก ระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) หรือหน่วยงานเอกชน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในอนาคตควรมีการปรับตัวชี้วัด 
หรือ ภารกิจให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไป และเหมาะกับสถานการณ์ในยุคอนาคต 

ประเด็นที่เสนอ   
๑. เพ่ือทราบตามข้อ ๑ และขอรับข้อเสนอแนะ  
๒.  เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 

๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ตามข้อ ๒  และมอบหอภาพยนตร์น าข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบไปด าเนินการต่อไป 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ และให้หอภาพยนตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที ่๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สาระส าคัญ 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อ

 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
 อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพิ่มเติม)   

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๗/๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
   ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

 ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่าย
เลขานุการได้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน (ตามเอกสารแนบ หน้า ๑ 
- ๑๐) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรับทราบ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนิ นงานของหอ
ภาพยนตร์ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

๑. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ปัจจบุัน หอภาพยนตร์จัดหาได ้๓๖๗ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๕๖ 
เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๘ เกินกว่าเป้าหมาย 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adlib ด าเนินการตามแผน โดยอยู่ในขั้นตอน
การตรวจ ช าระข้อมูลสิ่งเก่ียวเนื่อง และเริ่มน าเข้าระบบ 

๓. การบูรณะภาพยนตร์ การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เรื่อง ชู้ (๒๕๑๕) 
ด าเนินการตามแผน 

๔. การแปลงสัญญาณเทป ฟิล์มและสิ่งเก่ียวเนื่องให้เป็นดิจิทัล เพ่ือการเก็บรักษา
ตามเป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ด าเนินการได้ ๑๓,๔๙๕ รายการ 

๕. การพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ เป้าหมายเพื่อให้มีผู้
เข้าชมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา  

- ถึงเดือนมิถุนายนมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๑๕๒,๖๕๗ ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๕๔.๘๕ ผลด าเนินงานเกินเป้าหมาย  

- หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพ่ิมเติม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

๖. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน 
เนื่องจากปิดให้บริการเดือนมิถุนายนจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงไม่มีผู้มาเยี่ยมชม ท า
ให้ปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรม รวม ๓๗,๑๕๘ คน 
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 ๒. การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  
   ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การ

มหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ (เอกสารแนบ หน้า ๑๑ - ๑๗) โดยสรุป ดังนี้  
 องค์ประกอบท่ี ๑ ประสิทธิผล 

   ตัวชี้วัด ๑.๑.๑  จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ได้แก่ 

 - ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์
ต่างประเทศ ๕ ครั้ง    

- มีการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในประเทศ 
๒๔ รายการ 

 ตัวชี้วัด ๑.๑.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์  สื่อโสต
ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศ ผลการด าเนินงานหอ
ภาพยนตร์ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้  ๘ งาน กับหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์จาก ๙ ประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ และสิ่ ง เกี่ยวเนื่ องกับ
ภาพยนตร์ที่ หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ใน 
Google Arts & Culture หอภาพยนตร์จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับยานอวกาศบ้านนาบัว
ในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว โดยมีผู้เข้าชม ๓,๑๓๓ 
ครั้ง จาก ๙๕ ประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
- ๒๕๖๓ ที่หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ การจัดหาภาพยนตร์แบ่งเป็น ๓ 
ระยะ ได้แก่ 

ระยะที ่๑ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๔๗๐-๒๕๑๕) หาเพิ่มได้ ๘ เรื่อง 
ระยะที ่๒ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๔) หาเพิ่มได้ ๔๑ เรื่อง 
ระยะที ่๓ (ภาพยนตร์ที่ออกฉาย ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓) หาเพิ่มได้ ๘๘ เรื่อง 
รวม ๑๓๗ เรื่อง ผ่านเป้าหมายขั้นสูง 

 ตัวชี้วัด ๑.๑.๕  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมายขั้นต่ า 
๘๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๗,๑๕๘ คน 

ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นสูง  ๗,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานเดือนมิถุนายน มี
ผู้ชมผ่าน youtube และ facebook และสื่ออ่ืนๆ รวม ๗,๖๑๔,๑๖๗ ครั้ง 
  

 องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรถโรงหนัง

เฉลิมทัศน์และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จากสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดกิจกรรม ท า
ให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หภ. จึงอยู่ระหว่างหารือส านักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมอ่ืนมาประเมินความคุ้มค่าแทน  

ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๘ ไม่
เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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 องค์ประกอบท่ี ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน 

   ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก 
- จัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร.
ก าหนด 
- ติดตั้งระบบ CKAN และทดลองน าบัญชีข้อมูลเข้าระบบเพ่ือการเปิดเผย
ข้อมูลต่อไป 

   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 หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างน าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน และท าการประเมินตนเองอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
สรุปผลงานก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
ล าดับ ประเด็นการ

ประเมิน 
รายละเอียด การด าเนินงาน 

๑ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

๑. คณะกรรมการทบทวนแผนเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
พิจารณาแผน ๕ ปี และแผน
ประจ าปี ๒๕๖๔ และให้ข้อสังเกต 
๒. ก ากับคุณภาพของแผน 
๓. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 
๔. ก ากับให้มีการติดตามรายงาน
ผลตามแผน 

๑. เสนอ
คณะกรรมการ
ทบทวนแผนฯ และ
เห็นชอบ 
การประชุม ครั้งที ่
๙/๒๕๖๓ วันจันทร์
ที ่๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ก ากับให้มี
อนุกรรมการ
ตรวจสอบและ
ติดตาม มี
ข้อเสนอแนะ 
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และติดตามรายงาน
ตามแผนฯ ทุกเดือน 

๒ การบริหาร
ทางการเงิน 

๑. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้
ระบุปัญหาอุปสรรค 
๒. ก ากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย เป็นต้น 

๑. พิจารณารายงาน
การเงิน ไตรมาสที ่๑ 
ในการประชุม 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
เดือนกุมภาพันธ์ 
๒. พิจารณารายงาน
การเงิน ไตรมาสที่ ๒ 
ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๔ เดือน
เมษายน  

๓ การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. ก าหนดให้มีการจัดท าและ
ทบทวนระเบียบบุคคล 
๒. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 
๓. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ 
๔.  ก ากับให้มีการประเมินผล
เจ้าหน้าที่เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

๑. เสนอแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
การประชุมครั้งที ่๑/
๒๕๖๔ เดือน
มกราคม 

๔ การควบคุม
ภายใน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้ฝ่าย
บริหารมีการควบคุมภายใน 
๒. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการควบคุมภายใน 
๓. คณะกรรมการ ก ากับให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบภายใน 
๔. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการตรวจสอบภายใน 

๑. เสนอแผนควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
การประชุม ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๓ เดือน
กันยายน  
๒. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๑ ในการ
ประชุมครั้งที ่๒/
๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์  
๓. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๒ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ เดือน
เมษายน  
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๕ การ
บริหารงาน
ทั่วไป 

๑.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้กับคณะกรรมการ 
๒.คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
จัดการความรู้แก่องค์การ 
๓.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แสดงความโปร่งใส 
๔.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๑. คณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็น
การจัดการความรู้แก่
องค์กร ได้แก่ การ
ร่วมเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม  
 

๖ การค านึงถึงผู้
มีส่วนได้เสีย/
การตอบสนอง 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้
องค์การมหาชนค านึงถึง
ผู้รับบริการ 
๒. คณะกรรมการ ก ากับให้มี
ช่องทางการร้องเรียน 
๓. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการ
น าผลความพึงพอใจมาใช้ในการ
พัฒนางานบริการขององค์การ
มหาชน*** 

๑. หอภาพยนตร์มี
ช่องทางการ
ร้องเรียนและการ
แนะน าการบริการใน
ช่องทางออนไลน์  
๒. อยู่ระหว่างการ
เตรียมการการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

๗ การบริหาร
การประชุม 

๑. ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนการประชุม มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มี
ฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๓. มีการประเมินคุณภาพของ
เอกสารประกอบการประชุม *** 

๑. ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ การประชุม
ทั้ง ๖ ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๒. รวมอยู่ในแบบ
การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ 

8 การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน 

๑. คณะกรรมการ ก ากับให้
องค์การมหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
๒. ก ากับให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

๑.จากการรายงาน
การติดตามการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.  
๒. หอภาพยนตร์งาน
รายงานสรุปการ
ด าเนินงานรอบ ๖ 
เดือน ต่อรัฐมนตรีที่
กากับดูแลในเดือน
เมษายน 

๙ การ
ประเมินผล

๑. คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ 
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การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การประเมิน ๓๖๐ องศา 
๒. มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในท่ี
ประชุม 

 
๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่าน
มา 

- งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
- ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๑๗๔,๐๕๐,๙๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๙๓๙,๔๒๖ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๓๔ 
- ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๗๖,๘๕๕,๕๔๖ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๓๘ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๒,๓๑๔,๔๔๕ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๘๓ 
- รายการระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และสายสื่อสารลงใต้ดิน งบประมาณ ๑๓ ล้าน

บาท ด าเนินการประกวดราคาแล้ว รอประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรอผลหารือจาก
กรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาผู้ประกอบการ SMEs กรณีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

  กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า รายงานผลการเบิกจ่ายควรระบุวันที่ ณ วันที่
เท่าไหร่ของเดือน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 ๔.๓ เรื่อง  รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตร
มาสที่ ๓ 

   สาระส าคัญ 
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส  ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 
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หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการควบคุมภายในเป็นล าดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ได้
จัดท ารายงานการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ 
๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว   

 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ 
 
  ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  ไตรมาสที ่๓ 

  สาระส าคัญ 
ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส  ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ย งตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ 
และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว 

 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  ไตรมาสที่ ๓ 
 

๔.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  ไตรมาสที ่๑ และ ๒  
สาระส าคัญ 

ตามท่ีที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ าไตรมาส ๑ และ ๒/๒๕๖๔ และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การสรรหาและบรรจุเจ้าหน้าที่ ควรระบุชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราที่
ต้องการสรรหาไว้ในรายงาน 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีความล่าช้า
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ดังนั้นในงบประมาณ ๒๕๖๕ หอ
ภาพยนตร์ควรเร่งรัด การจัดท าตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่  ๑ 
ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะครั้งที ่๑ ควรด าเนินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
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๓. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรควรระบุว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่หอ
ภาพยนตร์ด าเนินการเอง หรือเป็นการส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

โดยฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากร
บุคคลประจ าไตรมาส ๑ และ ๒/๒๕๖๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์แล้วตามตารางรายงานที่น าเสนอ 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  ไตรมาสที ่๑ และ ๒  
 

๔.๖ เรื่อง การประเมินแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
สาระส าคัญ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔(กพร.) องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตัวชี้วัด ๔.๑ 
ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

ฝ่ าย เลขานุการได้ จั ดท าแบบการประเมินแบบประเมินตน เองของ
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบราย
คณะและแบบรายบุคคลเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพในการท าหน้าที่กรรมการขององค์การ
มหาชน  เสนอที่ประชุมและให้กรรมการใช้ในการประเมิน 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เพ่ิมเติมค าว่า คณะกรรมการตรวจสอบในข้อ ๔ 
และข้อ ๖ หน้าที่ ๔ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมิน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 
๔.๗ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เห็นควรเร่งการเบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ อาจส่งผลต่อการประเมินตัวชี้วัด 
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มติที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ 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. หอภาพยนตร์ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมดเพ่ือความปลอดภัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

 ๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่ พัก  ส่วนเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมา
ปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลงเวลาเป็นแบบยืดหยุนและต้องปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 

๓. หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือจัดส่งหนังสือที่หอ
ภาพยนตร์จัดพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมสันทนาการในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
สนาม จ านวน ๔๖๔ แห่ง 
 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
....................................... 
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๓.๒  เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์เพ่ือ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ฝ่าย
เลขานุการขอน าเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอ
เสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................... 
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๔.๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ า ปี
งบประมาณ  ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ 

 
สาระส าคัญ 

ตามท่ีที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ทรัพยากรบุคคลประจ าไตรมาส ๓/๒๕๖๔ และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเมื่อด าเนินการอบรมเสร็จควรส่งเสริมให้บุคลากรได้
ถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานทราบและเป็นการส่งเสริมให้หอภาพยนตร์เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ 

๒. ควรมีการติดตามผลหลังการอบรมว่าบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้
พัฒนาการท างานได้อย่างไร 

ฝ่ายเลขาฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากร
บุคคลประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (มีเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดไตรมาส ๓ 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 

ประเด็นการด าเนินงาน  :   งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๑. เพ่ือให้หอ
ภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ ที่มี
คุณสมบัติและความรู้
ความสามารถที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง
งานที่ยังว่างอยู่ 

หอภาพยนตร์สามารถ
บรรจุเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติและความรู้
ความสามารถที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน  

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่
ยังว่างอยู่เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์มีแผนด าเนินการสรรหาและบรรจุ
เจ้าหน้าที่ จ านวน ๔ อัตรา ได้แก่ 
ต าแหน่งนักจัดการสารสนเทศ ๑ อัตรา 
ต าแหน่งช่างฉายภาพยนตร์  ๑ อัตรา 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค  ๑ อัตรา 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ อัตรา 
 
ไตรมาส ๑  
ด าเนินการสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้  
-นักจัดการสารสนเทศ ๑ อัตรา 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ อัตรา  
 
 ไตรมาส ๒ 
ด าเนินการสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่จ านวน ๑ อัตรา ดังนี้ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ อัตรา (รับทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ลาออก) 
 
ไตรมาส ๓ 
อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาช่างฉายภาพยนตร์และเจ้าหน้าที่เทคนิค 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลด าเนินงาน 

๒. เพ่ือให้หอ
ภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) และ
สมรรถนะ 
(Competency) ของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม 

หอภาพยนตร์สามารถ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ 
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
ปีละ ๒ ครั้ง 

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
 
 
 
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ 
จัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ทุกต าแหน่งภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
ไตรมาส ๒ 
อยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่  
 
ไตรมาส ๓ 
ทบทวนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส าหรับการประเมิน
ครั้งที่ ๒ ทุกต าแหน่งในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๓. ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบด้าน
การบริหารงานบุคคล
ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหอฯ 
และพระราช
กฤษฎีกาฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

มีการปรับปรุงระเบียบ
หรือประกาศด้านการ
บริหารงานบุคคลที่ไม่
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหอฯและ
พระราชกฤษฎีกาฯที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ตรวจสอบ ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งด้านการ
บริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหอฯและ
พระราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เช่น   
-จัดท านโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
-ปรับปรุงระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ฉบับใหม่   

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ 
ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของระเบียบ ประกาศท่ีต้องปรับปรุง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับหอภาพยนตร์ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ไตรมาส ๒ 
ศึกษาวิเคราะห์รายการระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่างๆ ที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข ยกเลิก รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ไตรมาส ๓ 
เสนอร่างรายการ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่างๆ ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ยกเลิก รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วน ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการด าเนินงาน  :   งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑. เพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามยุทธศาสตร์ของ
หอภาพยนตร์ 

 
 

- บุคลากรไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ปีงบประมาณ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และ
สามารถสร้างองค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นจากการท างาน
ได้ 
 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์ให้เป็นองค์กร
การเรียนรู้ 
- จัดอบรมการสร้างองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ท างาน 
- ช าระคู่มือการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
และแก้ไขปรับปรุงคู่มือ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในที่ท างาน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ 
บุคลากร จ านวน  ๘๗ ราย รว่มการอบรมภายในที่จัดให้บุคลากรเรื่อง 
“คลินิกแก้ปญัหาด้านพัสดุ” โดย นางพิสมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
บุคลากร จ านวน ๖ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมเสวนาเรื่อง 
"Another TRIP TO THE MOON : ส ารวจอนาคตหนังไทยในระยะ
ศูนย์สูตร" เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จัดโดยคณะท างานจัดตั้ง
สมาคมภาพยนตร์อิสระไทย องค์การเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มูลนิธิญี่ปุ่น และเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น 
 
บุคลากร จ านวน ๔๔ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น ปัจจุบัน
และอนาคตของ “ฟิล์ม” และ “ภาพยนตร์” ในยุคแห่งการปฏิวัติทาง
เทคโนโลยี ผ่านความคิดเห็นของผู้คนในวงการอนุรักษ์และผู้ก ากับ
ระดับโลก ซึ่งหอภาพยนตร์จัดขึ้นเนื่องในวันก าเนิดภาพยนตร์โลก เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
ไตรมาส ๒ 
บุคลากร จ านวน ๕๐ ราย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ท างาน ซึ่งหอภาพยนตร์จัดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ก.พ.ร.ให้ความ
เห็นชอบ แก่บุคลากรหอภาพยนตร์ เพ่ือท าความเข้าใจและตอบสนอง
ต่อตัวชี้วัดหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ไตรมาส ๓ 
บุคลากร จ านวน ๑๕ ราย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบ 
zoom ในประเด็น “การท าสื่อออนไลน์” โดยมี ม.ร.ว. ปิยะฉัตร ฉัตร
ชัย เป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
 
บุคลากร จ านวน ๑๘ ราย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบ 
zoom ในประเด็น “การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์” โดยมี ม.ร.ว. ปิ
ยะฉัตร ฉัตรชัย เป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
บุคลากร จ านวน ๘ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น “Portrait 
of an Archive on Fire: the case study of the Film Archive in 
Thailand” ในการประชุมวิชาการ SEAPAVAA ออนไลน์ ซึ่งประเทศ
เวียดนามเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๒. เพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์ให้เป็น
องค์กรคุณธรรม ตาม
ยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ และ แผน
แม่บทองค์กร
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- บุคลากรร้อยละ ๑๐๐  
ของปีงบประมาณไดเ้ข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และ กิจกรรมจิตอาสา
หรือสาธารณะประโยชน์ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
จัดท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้
หอภาพยนตร์ เป็น องค์กร
คุณธรรม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
หลักจริยธรรมนักอนุรักษ์
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
(FIAF) 
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติธรรม

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔  

ไตรมาส ๑ 
บุคลากรของหอภาพยนตร์ ร่วมกิจกรรม “Save Cinemateca 
Brasileira” ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 
บุคลากรของหอภาพยนตร์ ร่วมงานวันสรรพสาตร ซึ่งจัดโดยหอ
ภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
บุคลากรของหอภาพยนตร์ ร่วมงานวันมรดกโสตทัศน์โลก ซึ่งจัดโดย
หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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หรือไปปฏิบัติศาสนกิจ  
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาหรือสาธารณะ
ประโยชน์  

บุคลากร จ านวน ๙ ราย ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลฯ "ธรรมราชินี" 
ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
บุคลากร จ านวน ๑๐ ราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจ านิทรรศการ “อัคร
ศิลปิน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธนัวาคม 
๒๕๖๓  
 
บุคลากรหอภาพยนตร์ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ภายใน
หอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
บุคลากร จ านวน ๒๖ ราย ร่วมเสนอบุคคลต้นแบบค่านิยม SHINE 
ของหอภาพยนตร์ ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓  
 
ไตรมาส ๒ 
บุคลากร จ านวน ๕๐ ราย ร่วมรับฟังการชี้แจ้งการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
ไตรมาส ๓ 
บุคลากรหอภาพยนตร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
เลบานอน (จากการระเบิดและไฟไหม้ครั้งใหญ่) ผ่านโครงการ 
Matkakh al Balad ในเทศกาลหนังสั้น เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๓. เพ่ือให้บุคลากร
หอภาพยนตร์มี
ศักยภาพรองรับการ

- บุคคลากรไม่น้อยร้อย
ละ ๘๐ ของ
ปีงบประมาณ เข้าร่วม

ส่งเสริมและหรือสนับสนุน
หรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
บุคลากรหอภาพยนตร์ให้มี

ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ไตรมาส ๑ 
นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์ฯ จ านวน ๑ ราย เข้าอบรม “วัฒนธรรม
ภาพยนตร์ข้ามชาติในบริบทเอเชีย” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
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เป็นองค์การมหาชน 
๔.๐ ตามตัวชี้วัดของ 
กพม. 

อบรม เพื่อเพ่ิมทักษะ
ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และ ด้าน
ศักยภาพทางภาษา 

ศักยภาพที่รองรับการเป็น
องค์การมหาชน ๔.๐ พร้อม
ติดตามและสรุปผล เช่น 
- อบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
- อบรมทักษะทางด้านการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
- อบรมทักษะทางวิชาชีพ 
เช่น การบูรณะภาพยนตร์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ การพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี 
การเงิน เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 

วันที่ ๖,๒๐,๒๗ ตุลาคม และ  
๓,๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์ฯ จ านวน ๑ ราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินประกวดภาพถ่าย “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ๒๕๖๓” จัด
โดยมูลนิธิเอสซีจี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จ านวน ๑ ราย และเจ้าหน้าที่แผนและ
งบประมาณ จ านวน ๑ ราย เข้าอบรม “มิติใหม่ขององค์การมหาชน
ในยุค New normal” ๒๕๖๓ จัดโดยสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพราชการระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน  
 
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ อบรม “Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง” รุ่น
ที่ ๒ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร.ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน ๑ ราย อบรม “รวมประเด็นภาษีท่ีเกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบกับการท างานขององค์การมหาชน” รุ่นที่ ๒ จัดโดย
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓   
 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ จ านวน ๑ ราย อบรม “เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนในหนังสือราชการ การ
จัดประชุมและการท ารายงานประชุม” จัดโดยส านักงานบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓   
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บุคลากร จ านวน ๒๘ ราย อบรม “การใช้โปรแกรม Draft เพ่ือสร้าง
เอกสารดิจิทลัร่วมกับระบบ E-saraban เพ่ือการจัดท าเอกสารภายใน
องค์กรและรองรับการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย รุ่นที่ ๑” ซึ่งหอ
ภาพยนตร์ด าเนินการเอง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
 
 
ไตรมาส ๒  
บุคลากร จ านวน ๒๒ ราย อบรม “การใช้โปรแกรม Draft เพ่ือสร้าง
เอกสารดิจิทัลร่วมกับระบบ E-saraban เพ่ือการจัดท าเอกสารภายใน
องค์กรและรองรับการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย รุ่นที่ ๒” ซึ่งหอ
ภาพยนตร์ด าเนินการเอง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากร จ านวน ๒๖ ราย อบรม “การใช้โปรแกรม Draft เพ่ือสร้าง
เอกสารดิจิทัลร่วมกับระบบ E-saraban เพ่ือการจัดท าเอกสารภายใน
องค์กรและรองรับการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย รุ่นที่ ๓” ซึ่งหอ
ภาพยนตร์ด าเนินการเอง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔  
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง อบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่น
ที่ ๒” จัดโดยส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ ราย เจ้าหน้าที่แผนและ
งบประมาณ จ านวน ๑ ราย นักจัดการสารสนเทศ จ านวน ๒ ราย 
อบรม “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog” จัดโดย
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน ๑ ราย อบรม หลักสูตร "เจ้าหน้าที่พัสดุ
มือใหม่กับพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒" จัดโดยส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
ไตรมาส ๓ 
เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน ๒ ราย เจ้าหน้าที่บัญชี จ านวน ๑ ราย และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจ านวน ๑ ราย อบรมผ่านระบบ zoom 
“การใช้งานระบบ New GFMIS Thai ส าหรับองค์การมหาชนและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ” จัดโดยกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๔๖ ราย อบรมผ่านระบบ zoom ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการท างาน ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๔๙ ราย อบรมผ่านระบบ zoom ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการท างาน ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๓๗ ราย อบรมผ่านระบบ zoom ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการท างาน ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
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บุคลากรจ านวน ๕๔ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “Digital 
Literacy” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่าง
วันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๕๑ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “ความเข้าใจ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๕๓ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การใช้
เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างานภาครัฐ” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๑๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การสร้าง
ความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 
ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๓๑ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ” จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๘ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “Introduction 
to Data Governance Framework and Open Data” จัดโดย
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สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๙ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “แนวทางและ
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๙ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล” จัดโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “มาตรฐานกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้าน
ดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “ธรรมาภิบาล
ข้อมูลส าหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๒๔ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “ความรู้พ้ืนฐาน
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุก
ระดับ” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ 
๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๒๑ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “เทคนิคการ
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สร้างและการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการท างานภาครัฐ” จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๘ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “Uses of 
Hadoop in Big Data” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้าน
ดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การประยุกต์ใช้
ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา Chatbot เพ่ือ
การบริการภาครัฐ”จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การฝึก
ปฏิบัติการใช้งาน AI บทแพลตฟอร์ม AI for Thai” จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การสร้างความรู้
ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้กับ
ปัญญาประดิษฐ์” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
บุคลากรจ านวน ๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ส าหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ” จัด
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
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บุคลากรจ านวน ๘ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การใช้
เทคโนโลยีบล็อกเซนส าหรับบริการภาครัฐ” จัดโดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๗ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “แนวทางในการ
น าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช้ าหรับบริการภาครัฐ”จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๙ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การเปลี่ยนผ่าน
สู่องค์กรดิจิทัล” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๑๐ ราย อบรมทักษะดิจิทลัออนไลน์ “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ Introduction to Project 
Management” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
บุคลากรจ านวน ๓๐ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การออกแบบ 
UX/UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน” จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔  
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บุคลากรจ านวน ๓๑ ราย อบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์ “การออกแบบ
บริการภาครัฐ Government Digital Service Design” จัดโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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๔.๓ เรื่อง การประเมินแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) 

 
สาระส าคัญ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(กพร.) องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการได้เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบรายคณะและแบบรายบุคคล
เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพในการท าหน้าที่กรรมการขององค์การมหาชน  และมอบให้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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1 

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

แบบรายคณะ 

ประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น มีจ านวน 36 ข้อ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 80 
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 20 

ประเด็นที่ 2   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 80  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 20 

ประเด็นที่ 3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 88.3 
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 11.7 

ประเด็นที่ 4  การประชุมของคณะกรรมการ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 73.3  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 26.7 

ประเด็นที่ 5  การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 86 
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 14 

ประเด็นที่ 6  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 88.3  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 11.7 

ประเด็นที่ 7  การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 62.5  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 37.5 
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 2  

ประเด็นที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 
ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1. จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสมกับลักษณะ

การด าเนินงานของหอภาพยนตร์ ช่วยให้การท า
หน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

80 20 - - - 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายเพียงพอที่จะเป็นพ้ืนฐาน
ในการพิจารณา/ ให้ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ของ
องค์กร  และช่วยให้การท าหน้าที่โดยรวมของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

80 20 - - - 

3. กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมา
เป็นกรรมการมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

80 20 - - - 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นที่ 1 : โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
............................................................................................................................. ...................................………………
……………………….........................................................................................................................................................
.......………………………………………....................................................................................................... ..........................
...............................……………………………………….........................................................................................................
.......................................................……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39



 3  

ประเด็นที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 
 
ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
4. คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอ ตามภารกิจของ
หอภาพยนตร์ 

80 20 - - - 

5. คณะกรรมการได้ส่งเสริมและเสนอแนะมาตรการแก่
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ
คณะต่างๆ ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 

80 20 - - - 

6. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการมี
ส่วนช่วยให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

80 20 - - - 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นที่ 2 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
............................................................................................................................. ...................................………………
……………………….........................................................................................................................................................
.......………………………………………....................................................................................................... ..........................
...............................……………………………………….........................................................................................................
.......................................................……………………………………… 
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 4  

ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 
เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
7. คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่าง

เพียงพอในการติดตามผลการด าเนินการด้านต่างๆ 
ขององค์การ อาทิ การเงิน ภารกิจหลัก การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ อย่างสม่ าเสมอ 

90 10 - - - 

8. คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการพิจารณาเรื่องส าคัญที่เก่ียวกับ
นโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีขององค์การ 

80 20 - - - 

9. คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการผลักดันและติดตามการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ 

80 20 - - - 

10. คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการดูแลให้องค์การเปิดเผยข้อมูลส าคัญ
ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

90 10 - - - 

11. คณะกรรมการก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารน าเสนอ
แผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขสถานการณ์นั้นๆ 

100 - - - - 

12. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกเรื่องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

90 10 - - - 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นที่ 3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
............................................................................................................................. ...................................………………
……………………….........................................................................................................................................................
.......………………………………………....................................................................................................... ..........................
...............................……………………………………….........................................................................................................
.......................................................……………………………………… 
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ประเด็นที่ 4 การประชุมของคณะกรรมการ 

ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 
เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
13. การประชุมคณะกรรมการมีความถ่ีที่เหมาะสม 90 10 - - - 
14. คณะกรรมการทราบก าหนดการประชุมรายปี

ล่วงหน้า ช่วยให้จัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง 
50 50 - - - 

15. คณะกรรมการสามารถก าหนดหรือเสนอวาระการ
ประชุมที่เห็นว่าส าคัญเข้าพิจารณาในที่ประชุมได้  

80 20 - - - 

16. คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและมี
เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้า
ประชุม 

30 70 - - - 

17. ฝ่ายบริหารสามารถน าเสนอข้อมูลทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม และการน าเสนอวาระต่อที่
ประชุมได้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอต่อ
การพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ 

70 30 - - - 

18. บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอ้ืออ านวย
ให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถอภิปรายปัญหาส าคัญอย่าง
เต็มที่และไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

80 20 - - - 

19. เริ่มการประชุมตรงเวลา มีการจัดสรร ควบคุมเวลา
อย่างเหมาะสม และสามารถพิจารณาวาระการ
ประชุมได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแต่ละครั้ง 

80 20 - - - 

20. ฝ่ายบริหารสามารถสรุปรายงานการประชุมได้
ครบถ้วน และถูกต้อง และมีรายละเอียดพอสมควร 

80 20 - - - 

21. คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
หรือมติของคณะกรรมการ 

80 20 - - - 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นที่ 4 : การประชุมของคณะกรรมการ 
............................................................................................................................. ...................................………………
………………………......................................................................................................................................................... 
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 6  

ประเด็นที่ 5 การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
22. คณะกรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่าง

เพียงพอ มาก่อนการประชุม 
60 40 - - - 

23. คณะกรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้ม
น้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

100 - - - - 

24. คณะกรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ และความคิดเห็นของ
กรรมการได้รับการให้ความส าคัญและพิจารณา
อย่างเหมาะสม 

90 10 - - - 

25. คณะกรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่าง
กันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง 

90 10 - - - 

26. คณะกรรมการทุกคนได้รับผิดชอบร่วมกันต่อมติ
คณะกรรมการ เว้นแต่ได้แสดงการคัดค้านในที่
ประชุม โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้
ท าหนังสือถึงประธานภายใน 3 วัน นับแต่วัน
ประชุม               

90 10 - - - 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นที่ 5 : การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
............................................................................................................................. ...................................………………
……………………….........................................................................................................................................................
.......………………………………………....................................................................................................... ..........................
...............................……………………………………….........................................................................................................
.......................................................……………………………………… 
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 7  

ประเด็นที่ 6 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
 
ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
27. คณะกรรมการมีการสื่อสารและหารือกับ

ผู้อ านวยการอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในกรณี
ที่มีปัญหาหรือมีความข้องใจ 

90 10 - - - 

28 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับฝ่ายบริหาร 

100 - - - - 

29. ฝ่ายบริหารสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได้
เมื่อจ าเป็น 

100 - - - - 

30. คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือชี้น าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

80 20 - - - 

31. คณะกรรมการได้รับความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร
ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการ หรือด้านบริหาร 

70 30 - - - 

32. คณะกรรมการได้มีส่วนในการสนับสนุน สร้างขวัญ
ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับฝ่ายบริหาร
อย่างเหมาะสม 

90 10 - - - 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นที่ 6 : ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
............................................................................................................................. ...................................………………
……………………….........................................................................................................................................................
.......………………………………………....................................................................................................... ..........................
...............................……………………………………….........................................................................................................
.......................................................……………………………………… 
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ประเด็นที่ 7 การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
 
ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
33. คณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ 
80 20 - - - 

34. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ขององค์การมหาชนอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 30 - - - 

35. เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่าย
บริหารจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุปเพื่อให้
กรรมการเข้าใจกิจการขององค์การมหาชนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

60 40 - - - 

36. คณะกรรมการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอาทิ การอบรม การ
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การที่สามารถน า
ความรู้มาใช้    ในการก าหนดหรือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานหรือน ามาใช้ประโยชน์กับงานของ 
องค์การได้เป็นอย่างดี 

40 60 - - - 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นที่ 7 : การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
............................................................................................................................. ...................................………………
……………………….........................................................................................................................................................
.......………………………………………....................................................................................................... ..........................
...............................……………………………………….........................................................................................................
.......................................................……………………………………… 

 
 

 

45



 1  

 
 
 
 

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

แบบรายบุคคล 
 

ประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น มีจ านวน 19 ข้อ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1  ความรู้ความสามารถ 

- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 70  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 18 
- เห็นด้วย ร้อยละ 12 

ประเด็นที่ 2   ความเป็นอิสระ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 76.7  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 23.3 

ประเด็นที่ 3  ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 70.3  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 23.4 
- เห็นด้วย ร้อยละ 6.4 

ประเด็นที่ 4  ความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์การ 
- เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 70  
- เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 26.7 
- เห็นด้วย ร้อยละ 3.3 
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 2  

ประเด็นที่ 1 ความรู้ความสามารถ 
 

ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 
เห็นด้วย 
อย่างมาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
1. มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

กับกิจการขององค์การมหาชน 
80 20 - - - 

2. เป็นผู้มีส่วนในการก าหนดแผนการด าเนินงานของ
องค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงติดตาม
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่าง
สม่ าเสมอ 

70 10 20 - - 

3. มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นความรู้
เฉพาะทางของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการ 

70 20 10 - - 

4. ได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือ
ผลักดันให้องค์การมีความทันสมัยและตอบสนอง
พันธกิจขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

70 20 10 - - 

5. ควบคุม ก ากับ นโยบายการปฏิบัติงานขององค์กร 
โดยค านึงถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

60 20 20 - - 

ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการขององค์การอย่างไร 
- ได้ใช้ความรู้ที่จบการศึกษาด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการ

ด าเนินงานของหอภาพยนตร์ 
- ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- น าเสนอแนวคิดและวิธีการด้านการสื่อสารที่สอดคล้องกับยุคสมัยและเหมาะสมกับองค์การฯ 
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 3  

ประเด็นที่ 2 ความเป็นอิสระ 
 

ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 
เห็นด้วย 
อย่างมาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
6. มีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจลง
มติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

100 - - - - 

7. มีการแสดงความคิดเห็นที่ต่างจากความคิดเห็น
ของท่านอ่ืนๆ ในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ 

60 40 - - - 

8. มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
คัดค้านและเสนอแนวทางท่ีถูกต้องเพ่ือก่อให้เกิด
การปฏิบัติที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

70 30 - - - 

ท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ หรือไม่ อย่างไร 
- มีความเป็นอิสระอย่างมาก 
- มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และที่ประชุมรับฟังความเห็นไปปฏิบัติ 
- มีความเป็นอิสระทางความคิดเพ่ือน าเสนอสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งน าเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์โดยไม่ถูก

กีดกันในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
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 4  

ประเด็นที่ 3 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 

ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 
เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
9. มีการเตรียมตัวที่ดีและศึกษาข้อมูลส าหรับเรื่องที่

จะพิจารณาก่อนการประชุม 
44.5 44.5 11 - - 

10. ได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม 
และเข้าประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

78 22 - - - 

11. เข้าประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้า
ประชุมได้หรือมอบหมายผู้แทนจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบล่วงหน้า (กรณีกรรมการโดยต าแหน่ง) 

100 - - - - 

12. ได้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบผลการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย (กรณี
ผู้แทนกรรมการโดยต าแหน่ง) 

75 - 25   

13. มีส่วนร่วมในการซักถามประเด็นต่างๆ ในที่
ประชุมเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดส าหรับ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

78 11 11 - - 

14. ได้ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาขององค์การ
แม้แต่ในยามวิกฤติได้เป็นอย่างดี 

44.5 44.5 11 - - 

15. ได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

62.5 37.5 - - - 

16. ไม่แทรกแซงการท างานของฝ่ายบริหาร 87.5 12.5 - - - 

ท่านให้ความส าคัญต่อการประชุมคณะกรรมการ และแสดงความรับผิดชอบในฐานะกรรมการอย่างไร 
- จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ยกเว้นติดภารกิจจ าเป็นในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ 
- ประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง ถ้าไม่ติดภารกิจ 
- เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ น าเสนอเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การฯ ในที่ประชุม 
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 5  

ประเด็นที่ 4 ความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์การ 
 

ข้อ ข้อความ ความคิดเห็น (ร้อยละ) 
เห็นด้วย 
อย่าง
มาก 

เห็นด้วย
ค่อนข้าง

มาก 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
17. ได้แสวงหาการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จาก

ภายนอกองค์การ อาทิ การประสานหน่วยงานและ
องค์การอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความมี
ประสิทธิภาพให้ บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น โดยไม่
ก่อให้เกิดการขัดแย้งในผลประโยชน์ 

70 30 - - - 

18. ได้มีการเสนอแนวคิดหรือแผนงานที่เป็นรูปธรรมใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนา
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดข้ึน 

80 10 10 - - 

19. ได้ศึกษาและพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้มา
ปรับปรุงองค์การ เช่น การเข้ารับการอบรมการเข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ  เป็นต้น 

60 40 - - - 

ท่านมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ และปรับตัวเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
- อยากเห็นหอภาพยนตร์เป็นองคก์รที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับตัวในยุค New 

Normal ที่ผ่านมาหอภาพยนตร์ท าได้ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกทาง 
- ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรต่อเนื่อง 
- เรียนรู้ศักยภาพขององค์การฯ ควบคู่กับพลวัตของสังคมเพ่ือพัฒนาให้องค์การฯ สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนและสังคมได้ 
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๔.๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอตัวช้ีวัดการประเมินองค์การมหาชนประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

สาระส าคัญ 
  ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้องค์การมหาชนฯ จัดท าข้อเสนอตัวชี้วัด และเกณฑ์
การให้คะแนนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) นั้น 
  หอภาพยนตร์ได้ท าร่างข้อเสนอตัวชี้วัด  และเกณฑ์การให้คะแนนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

ฝ่านเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อเสนอตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕  เพ่ือจัดส่งร่างตัวชี้วัดการประเมินไปที่ส านักงาน กพร. ต่อไป 
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๔.๕ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบ
วาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่าย
เลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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