
ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๗ กันยายน 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 าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ 
๔ 

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ไตร
มาสที่ ๔ 

๔.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้ง
ที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๕ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔.๖ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔.๗ เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๔.๘ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 

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

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๗ กันยายน 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 ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง (มี
เอกสารแนบ) 

 
ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ 
 

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) 

๑.๒.๒ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑.๒.๒.๑ เอกสารเพ่ิมเติม วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑.๒.๒.๒ เอกสารเพ่ิมเติมวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การสรุปวิเคราะห์และ

รายงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) 

 ๑.๒.๒.๓ เอกสารเพ่ิมเติมวาระที่ ๔.๗ เรื่อง การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑.๒.๒.๔ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑.๒.๒.๕ เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอตัวชี้วัดการ
ประเมินองค์การมหาชนประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้ง
 ที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง
 (มีเอกสารแนบแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกีารแก้ไข 

 
 
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. หอภาพยนตร์ปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนให้บริการทั้งหมดเพ่ือความ
ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

๒. ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พัก ส่วนเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมา
ปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนการลงเวลาเป็นแบบยืดหยุนและต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางมาตรการการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 

๓. หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือจัดส่ง
หนังสือที่หอภาพยนตร์จัดพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมสันทนาการในระหว่างการรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม จ านวน ๔๖๔ แห่ง 

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

๓.๒ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์
เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอน าเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์  ประจ าเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. สนทนาออนไลน์ ดูหนังกับลูก วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
๒. กิจกรรม "Live Talk ๒๕ ปี เทศกาลภาพยนตร์สั้น" EP.๒ “จากหนังสั้นไทย

สู่หนังยาวในเวทีโลก” วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
๓. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
สื่อภาพยนตร์ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๔. Live Talk : ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง I’m not a hero ในกิจกรรมภาพยนตร์
กับผู้สูงอายุ ครั้งที ่๓๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 

๕. กิจกรรม คอลเลคทีฟ เอเชีย  (Kolektif Asia)  :  ภาพยนตร์สัมพัทธ์  
ประจ าเดือนสิงหาคม ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เรื่องแพรด า 

๖. หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือจัดส่งหนังสือ
ที่หอภาพยนตร์จัดพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมสันทนาการในระหว่างการรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม จ านวน ๔๖๔ แห่ง 

๗. จัดประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่  ๑๑ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom Webinar ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 
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๘. หอภาพยนตร์เปิดรับสมัครผู้มีอายุระหว่าง ๒๒-๓๐ ปี ที่สนใจการเขียนบท
ภาพยนตร์ส าหรับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ การเขียนบท
ภาพยนตร์สั้นในโครงการ “โรงหนังโรงเรียน Script Lab”  

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกจิกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที ่๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สาระส าคัญ 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อ

 วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่ง
 อักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารเพิ่มเติม)   

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที ่๘/๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
   ๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

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

๑. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ปัจจุบัน หอภาพยนตร์จัดหาได้ 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) 
เริ่มด าเนินการปรับแก้สี ตามแผน 

๔. การแปลงสัญญาณเทป ฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นดิจิทัล เพ่ือการเก็บ
รักษาตามเป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ด าเนินการได ้๑๔,๙๓๒ รายการ 

๕. การพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ เป้าหมายเพ่ือให้
มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา  

- ถึงเดือนกรกฎาคมมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๑๖๑,๖๗๑ ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖๓.๙๙ ผลด าเนินงานเกินเป้าหมาย  
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- หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์
เพ่ิมเติม เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

๖. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐ คน
ปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรม รวม ๔๐,๕๔๒ 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 
 - ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์

ต่างประเทศ ๕ ครั้ง และมีแผนเผยแพร่อีก ๒ ครั้งในเดือนสิงหาคม   
- มีการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในประเทศ 

๒๔ รายการ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑.๒  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์  สื่อโสต

ทัศน์ และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศ ผลการด าเนินงานหอ
ภาพยนตร์ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้  ๘ งาน กับหน่วยงานอนุรักษ์
ภาพยนตร์จาก ๘ หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่ ง เกี่ยวเนื่ องกับ
ภาพยนตร์ที่ หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดท านิทรรศการออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ใน 
Google Arts & Culture หอภาพยนตร์จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับยานอวกาศบ้านนาบัว
ในอาคารสรรพสาตรศุภกิจ และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว โดยมีผู้เข้าชม ๓,๕๘๙ 
ครั้ง จาก ๑๐๑ ประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ 
- ๒๕๖๓ ทีห่อภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ 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 ๔๐,๕๔๒ คน 

ตัวชี้วัด ๑.๒.๑  จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย เป้าหมายขั้นสูง  ๗,๑๘๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม มี
ผู้ชมผ่าน youtube และ facebook และสื่ออ่ืนๆ รวม ๗,๔๗๕,๗๓๙ ครั้ง 
 องค์ประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ เลือกกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ เพ่ือประเมินความคุ้มค่า  

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

ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ หอภาพยนตร์ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีข้อมูลที่สัมพนัธ์กับกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก 
- จัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร.
ก าหนด และปรับแก้ค าส าคัญเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นบัญชี
ข้อมูล 
- ทดลองน าบัญชีข้อมูลเข้าระบบ CKAN เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลต่อไป 

ตัวชี้วัด ๓.๑.๒  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ หอภาพยนตร์ท าการประเมินสถานะหน่วยงานผ่านระบบส าเร็จในเดือน
กรกฎาคม และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 
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. เสนอ
คณะกรรมการ
ทบทวนแผนปี ๖๔ 
และขอความ 
เห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที ่๘/๖๔ 
เดือนสิงหาคม 
๒๕๖๔ 
๓. ก ากับให้มี
อนุกรรมการ
ตรวจสอบและ
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ติดตาม มี
ข้อเสนอแนะ 
และติดตามรายงาน
ตามแผนฯ ทุกเดือน 

๒ การบริหาร
ทางการเงิน 

๑. คณะกรรมการ พิจารณา
รายงานทางการเงิน ซ่ึงรายงานให้
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 
๒. พิจารณารายงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคลไตรมาสที ่๑ 
และ ๒ ในการ
ประชุมครั้งที ่๗/
๒๕๖๔ 
๓. พิจารณารายงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคลไตรมาสที ่๓ 
ในการประชุมครั้งที่ 
๘/๒๕๖๔ 

๔ การควบคุม
ภายใน 

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

๑. เสนอแผนควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ใน
การประชุม ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๓ เดือน
กันยายน  
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๔. คณะกรรมการ พิจารณาแผน
และผลการตรวจสอบภายใน 

๒. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๑ ในการ
ประชุมครั้งที ่๒/
๒๕๖๔ เดือน
กุมภาพันธ์  
๓. เสนอรายงานการ
ควบคุมภายใน ไตร
มาสที ่๒ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ เดือน
เมษายน  
 

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. วิเคราะห์ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจในปีที่ผ่านมา 
และขอความ
เห็นชอบ
คณะกรรมการใน
การปรับปรุง การ
ให้บริการ ในการ
ประชุมครั้งที ่๘/๖๔ 
เดือน สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๗ การบริหาร
การประชุม 

๑. ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการร้อยละ ๙๐ ของ

๑. ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ การประชุม
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จ านวนการประชุม มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มี
ฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๓. มีการประเมินคุณภาพของ
เอกสารประกอบการประชุม *** 

ทั้ง ๗ ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๒. ก าหนดการ
ประชุมให้
ข้อเสนอแนะต่อแผน
ปี ๒๕๖๔ ของ 
คณะกรรมการโดยไม่
มีฝ่ายบริหารอยู่ด้วย 
ในการ ประชุม ครั้ง
ที ่๘/๒๕๖๔ เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๓.  รวมอยู่ ในแบบ
การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ 

๘ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
องค์การ
มหาชน 

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

๑.จากการรายงาน
การติดตามการดา
เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.  
๒. หอภาพยนตร์งาน
รายงานสรุปการดา
เนินงานรอบ ๖ เดือน 
ต่อรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลในเดือนเมษายน  
 

๙ การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ 

๑. คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ 
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การประเมิน ๓๖๐ องศา 
๒. มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในท่ี
ประชุม 

คณะกรรมการ ได้
ป ระ เมิ นแล้ ว แล ะ
น า เ ส น อ ใ น ก า ร
ประชุม  ครั้ งที่  ๗/
๒ ๕ ๖ ๔  เ ดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เดือนสิงหาคม เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่าน
มา 

- งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท 
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- ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๑๗๔,๘๗๖,๙๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๘ 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๘๒๖,๐๘๙ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๓๐ 

- ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๗๘,๐๒๔,๒๑๒ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๙๖ 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา๑,๑๖๘,๖๖๖ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๔๒ 

- รายการระบบสายไฟฟ้าแรงต่ าและสายสื่อสารลงใต้ดิน งบประมาณ ๑๓ ล้าน
บาท ดาเนินการประกวดราคาแล้ว  รอประกาศผู้ชนะอยู่ระหว่างรอผลหารือจาก
กรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาผู้ประกอบการ  SMEs กรณีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ในเดือนสิงหาคมมี จ านวน ๕ รายการ วงเงินรวม ๕๒ ล้านบาท อยู่ใน
กระบวนการประกวดราคา 

- มีงบลงทุนจ านวน ๒ รายการ คือ งานปรับปรุงพื้นท่ีและงานระบบส าหรับห้อง
นิทรรศการหมุนเวียนและงานปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาที่จะไป บรรจุในแผน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องรองานภูมิทัศน์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนที่หอภาพยนตร์ให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งตามสัญญาจะแล้วเสร็จเดือน 
พ.ย. ๒๕๖๔ 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

  กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ขอให้รายงานตัวเลขยอดสะสม 

แบ่งเป็น กิจกรรมภายในหอภาพยนตร์ และ กิจกรรมออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แจงเพ่ิมเติม
กรณีท่ีไม่ได้ตามเป้าหมาย 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 ๔.๒ เรื่อง  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ไตรมาสที ่๓ 

   สาระส าคัญ 
ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ในการประชุม

ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนทรัพยากรบุคคลประจ าไตรมาส ๓/๒๕๖๔ และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเมื่อด าเนินการอบรมเสร็จควรส่งเสริมให้
บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานทราบและเป็นการส่งเสริมให้หอภาพยนตร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ 

๒. ควรมีการติดตามผลหลังการอบรมว่าบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้
พัฒนาการท างานได้อย่างไร 

ฝ่ายเลขาฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (มีเอกสารแนบ) 
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ตัวชี้วัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการปฏิบัติงาน 

ตารางผลการด าเนินงาน ควรชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องของการเลือกช่วงเวลาอบรม เจ้าหน้าที่
สามารถเลือกหัวข้อการอบรมให้ตรงกับสายงานได้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ไตรมาสที ่๓ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
  ๔.๓ เรื่อง การประเมินแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 
 สาระส าคัญ 

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

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ คณะกรรมการได้ เห็นชอบแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบรายคณะ
และแบบรายบุคคลเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพในการท าหน้าที่กรรมการขององค์การ
มหาชน และมอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และฝ่าย
เลขานุการได้จัดท าสรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ การประเมินแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 

๔.๔ เรื่อง ร่างข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนประจ าปี ๒๕๖๕   
สาระส าคัญ 

ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้องค์การมหาชนฯ จัดท าข้อเสนอตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การให้คะแนนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) นั้น 

 หอภาพยนตร์ได้ท าร่างข้อเสนอตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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- ความส าเร็จของศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
ควรชี้แจ้งว่าเป็นความส าเร็จทางด้านใดและระบุให้ชัดเจน 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนประจ าปี ๒๕๖๕ 
และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
๔.๕ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ 
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ไปแล้ว และหลังจากด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ หอภาพยนตร์
ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งหอภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์ฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือ
ปรับปรุงเป้าหมายให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ ต่อไป  

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 ๔.๖ เรื่อง การสรุปวิเคราะห์และรายงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
สาระส าคัญ 

ตามที่  ตัวชี้วัด ก.พ.ร.  องค์ประกอบที่  ๔ การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นการเมิน เรื่อง การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการตอบสนองต่อประชาชน ก าหนดให้ คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนน า
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้
ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุปวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ แล้วนั้น 

หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการสรุปวิเคราะห์ผล ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

๑. จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์  
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา และ สื่อสังคมออนไลน์ของหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการให้ 

- การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  
- พิจารณาเพิ่มร้านอาหารและของขายมากกว่านี้  
- เพ่ิมที่จอดรถ เพ่ิมที่จอดรถมอไซต ์ 
- พิจารณามีรถ shuttle bus รับส่ง  
- เพ่ิมพ้ืนที่ในการให้บริการแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม 
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ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาการให้บริการตามข้อเสนอแนะแล้วดังนี้ 
- หอภาพยนตร์ฯ ด าเนินการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคม

ออนไลน์มากขึ้น ปัจจุบัน หอภาพยนตร์ฯ มีผู้เป็นสมาชิกในเครือข่าย ดังนี้ 
ก. สมาชิกในเฟซบุคหอภาพยนตร์ฯ จ านวน ๑๑๒,๐๕๔ คน 
ข. สมาชิกในช่อง YouTube หอภาพยนตร์ จ านวน ๑๑๑,๖๖๙ คน 
ค. สมาชิกรับข่าวสารของหอภาพยนตร์ทางอีเมล์ จ านวน ๑,๗๘๕ คน 
ง. สมาชิกจดหมายข่าวหอภาพยนตร์  จ านวน ๔,๐๒๖ คน 
จ. สมาชิกใน twitter จ านวน ๘๘,๓๒๒ คน 
ฉ. สมาชิกใน Instagram ๑,๔๑๐ คน 

- ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันที่จัดกิจกรรม หอภาพยนตร์ฯ ได้ประสานให้
ร้านอาหารจากภายนอกเข้ามาเช่าพ้ืนที่ขายอาหารและของว่างเพ่ิมเติมภายในหอ
ภาพยนตร์ฯ 

- หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการเช่าพ้ืนที่ข้างหอภาพยนตร์ฯ เพ่ือจัดท าเป็นพ้ืนที่
จอดรถ 

- หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการเปิดพ้ืนที่นิทรรศการในส่วนอาคารสรรพ
สาตรศุภกิจเพิ่มเติม  

- ในส่วนของการจัดท า Shuttle Bus หอภาพยนตร์ฯ เคยประสานสอบถาม
ทางคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีการจัดท ารถรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าบาง
หว้า-มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า การจัดท า Shuttle Bus เป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากในการ
ขอสัมปทานเส้นทางเดินรถและจะต้องมีการลงทุนสูง และยากที่จะได้ทุนคืน  

๒. ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ฯ ได้รับข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บริการ ๑ ท่าน ได้แก่ เรื่องการชาร์ตโทรศัพท์มือถือในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงคณะท างาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงานที่โปร่งใสของหอภาพยนตร์  ได้ด าเนินการ
รับข้อร้องเรียน และพิจารณาให้ ฝ่ายเผยแพร่ด าเนินการ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 
และเมืองมายา ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการที่เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับเทคโนโลยี ใน
ปัจจุบัน  รวมไปถึงเรื่องการชาร์จแบตตารีโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับผู้ใช้บริการของหอ
ภาพยนตร์ให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ผลส ารวจความเหมาะสมในการเก็บค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ ควรชี้แจงผลส ารวจให้ชัดเจนว่าเหมาะสมหรือไม ่ 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ การสรุปวิเคราะห์และรายงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานและการให้บริการของหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) และพิจารณา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
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๔.๗ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัด
ที่ ๔.๑ ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ประเด็นการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ข้อที่ ๑ คณะกรรมการก ากับให้
องค์การมหาชนค านึงถึงผู้รับบริการ นั้น 

หอภาพยนตร์ ฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึง
น าเสนอท่ีประชุมพิจารณา  (มีเอกสารแนบ) 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การระบุเพศ ยังเห็นควรมีในแบบประเมิน โดยแบ่งเป็น ๑. เพศชาย ๒. เพศ

หญิง ๓. ไม่ระบุเพศ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
๒.  การสอบถามอาชีพ  ยัง เห็นควรมี ในแบบประเมิน เ พ่ือให้ทราบถึง

กลุ่มเป้าหมายของหอภาพยนตร์ และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนๆ ที่ยังไม่รู้จักหอภาพยนตร์ 

๓. พิจารณาการส ารวจความพึงพอใจสื่อช่องทางต่างๆ ของหอภาพยนตร์ เห็น
ควรระบุสื่อทุกช่องทางว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจระดับใด หรือระบุเหตุผลว่าเพราะ
เห็นใดถึงประเมินเฉพาะ ๓ ช่องทางหลัก คือ Facebook YouTube และ Website 

๔. เพ่ิมเติมแบบสอบถาม หากสถานการณ์โควิด ๑๙ ยังคงอยู่ท่านอยากให้หอ
ภาพยนตร์จัดกิจกรรมแบบใด 

๕. เพ่ิมเติมแบบสอบถาม ท่านสามารถช่วยประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์ให้กับ
บุคคลอื่นได้หรือไม ่

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๔ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

๔.๘ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี
ระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งในการประชุมวาระนี้เป็นการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารหอภาพยนตร์เข้าร่วม
เพ่ือให้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง มีดังนี้ 
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๑. ปรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมการให้เชื่อมโยงกัน การส่ง
ข่าวสารต่างๆ หรือกิจกรรมของหอภาพยนตร์ให้กับคณะกรรมการอยากให้มีการสื่อสาร
กันมากข้ึน 

๒. กิจกรรมของหอภาพยนตร์ในช่วงสถานการณ์โควิดเสนอฝ่ายบริหารท า
หนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่างๆ  ส่งลิงค์หรือ QR Code ให้ทาง
หน่วยงานเผยแพร่ให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวเพ่ือเป็นการผ่อนคลายและได้รู้จักหน่วยงานหอ
ภาพยนตร์มากขึ้น 

๓. การใช้สื่อออนไลน์ให้มีประโยชน์ ในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซด์หรือ
ไลฟ์เฟซบุ๊คเพ่ือให้คนรู้จักสินค้าของหอภาพยนตร์  จัดอบรมเทคนิคการขายให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลร้านค้า 

๔. จัดท าหนังสือคุณโดม สุขวงศ์ เสนอท าคลิปวีดีโอน าชม และควรจัดตั้ง
คณะท างานติดตามผลการด าเนินงาน 

๕. เสนอเปิดตลาดนัดขายของเป็นสินค้าทั่วไป หรือสินค้าที่เชื่อมโยงกับหอ
ภาพยนตร์ 

๖. หอภาพยนตร์ขาดการเชื่อมโยงกับทางจังหวัดนครปฐม เห็นควรสร้าง
ความสัมพันธ์เพ่ือผลักดันให้หอภาพยนตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
นครปฐม 

๗. เห็นควรมีเจ้าหน้าที่ทางด้านการสื่อสารองค์กรเพ่ือรับผิดชอบโดยตรงและ
ท างานเชิงรุก  

๘. สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง จัดท าแคมเปญร่วมกันเป็นการประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์ให้คน
รู้จักมากขึ้น 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ 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
แนวทางมาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม 

๓. ได้มีการหารือเพ่ือจะเตรียมความพร้อมหากจะต้องเริ่มเปิดให้บริการ โดยอาจจะ
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บริการบางส่วนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายในหอภาพยนตร์เพ่ือจัดเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์และพ้ืนที่บริการเมื่อหากมีความชัดเจนในการเปิดบริการได้จะ
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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๓.๒  เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์เพ่ือ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ฝ่าย
เลขานุการขอน าเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

 
ประเด็นที่เสนอ 

ทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สาระส าคัญ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔ สรุปสาระส าคัญการประชุมได้ดังนี้ 
๑. เรื่องเพื่อพิจารณา  จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 

๑.๑  การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และงบลงทุนประจ าปี 
๒๕๖๔ 

ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓.๓๒ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้วจ านวน ๓๗.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๒ ส าหรับการติดตามงบลงทุนปี 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๑๘๖.๘๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้เริ่มด าเนินการแล้ว มี
เพียงบางรายการอยู่ระหว่างจัดท า TOR 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ล าดับที่ 
๖๖ รายการค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท รายงานว่าภายหลัง
สามารถซ่อมเองได้ จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ คณะกรรมการฯ เห็นควรยกเลิกรายการกันเงิน
เหลื่อมปี ๒๕๖๓ ล าดับที่ ๖๖ และขอให้เร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ 
ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตลอดจนพิจารณารายการที่จะขอเสนอกันเงิน
เหลื่อมปีต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์เฉพาะรายการที่มีสัญญา และเป็นรายการที่มีเหตุผล
ความจ าเป็น 

๑.๒ แผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกา ร
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่ายงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการประเมินความเสี่ยง โดยการรวบรวมข้อมูลระบุปัจจัยเสี่ยงเพ่ือให้

21



 
 
 

สอดคล้องกับกิจกรรมการบริหารจัดการ มีการวางแผนการตรวจสอบคลอบคลุมขอบเขตงาน
ของการตรวจสอบภายใน ทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน ๒) การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อก าหนด ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔) การตรวจสอบการด าเนินงาน 
๕) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
และ๗) งานบริการให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) 

๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
ประจ าไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หอภาพยนตร์ได้วิเคราะห์ และก าหนดประเด็นความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

O1 ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า สูง 

F1 การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สูง 

S1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ต่ า 

C1 ข้อบังคับและระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการเงิน บัญชี และงบประมาณ และ
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) ยังไม่ครบถ้วน 
 

สูง 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการแล้ว
ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ “สูง” ให้น าไปบริหารจัดการต่อเนื่องในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๕ และประเมินประเด็นความเสี่ยงปัจจุบันเพิ่มเติม 

๑.๔ รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้ด าเนินการเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดท าทะเบียนคุมสัญญาต่าง ๆ มีการจัดท า
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์และให้เลขรหัสครุภัณฑ์ จากการตรวจสอบมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

๑.๔.๑ การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง      หอ
ภาพยนตร์ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้น ามาประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงขอให้ เร่งรัดการเปิดเผยราคากลาง ให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ 
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 
๑.๔.๒ การติดเลขรหัสครุภัณฑ์บนตัวครุภัณฑ์ ได้ติดแบบ QR CODE ในส่วนของ

โครงการใหญ่ ๆ รายจ่ายลงทุน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว มีเพียงบางส่วนที่อยู่ระหว่าง
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ด าเนินการ จึงขอให้เร่งรัดการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และ
ติด QR CODE ที่ตัวครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วน ก่อนคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีจะเข้า
ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ 

 

๒. รับทราบ จ านวน   ๔  เรื่อง ดังนี้ 
๒.๑ การเห็นชอบผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ 

จ ากัด โดยนางสาวอริสา ชุมวิสูตร และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เป็นผู้สอบบัญชี และ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ส าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในขอบเขตการว่าจ้าง
ผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และรายละเอียดข้อเสนอของผู้สอบบัญชี 
และตามประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการ
ตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจกรณีการตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามจดหมาย ที่ ตผ ๐๐๔๕/ ๒๕๑๗ ลง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ การเข้าร่วมการสัมมนาของหน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย ดังนี้ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเรื่อง “ถอดกับดัก

คอร์รัปชัน: The Big Push in Corruption Trap” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
เวลา ๐๙.๓๐ -๑๔.๓๐ น. โดยส านักงาน ป.ป.ช. ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๑๓/ว ๐๐๕๘ ลงวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสื่อสาร
สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความซื่อตรงในการ
บริหารงานภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ( Zoom 
Application) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามหนังสือท่ี อว ๗๒๐๒/ว ๒๗๘๒ ลง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจถูกต้อง
โปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง” เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบการสัมมนา
ออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอถ่ายทอดสด จัดโดยส านักงานการตรวจเงิน ตามหนังสือที่ ตผ 
๐๐๑๖/ว ๒๒๑๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๒.๓ แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

กรมบัญชีกลางก าหนดแนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มีรูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วย รูปแบบการ
ฝึกอบรมปกติ การฝึกอบรมแบบออนไลน์ หรือการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
รูปแบบการสอบ ประกอบด้วย การสอบปกติ หรือการสอบผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 
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๑๘ ชั่วโมงต่อปี ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๘๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ถือ
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

๒.๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กระทรวงการคลังแจ้งเวียนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้
ยกเลิกความในข้อ ๒ ข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๑๐ ข้อ๑๑ ข้อ ๑๓(๒) ข้อ ๑๓(๗) ข้อ ๑๓(๙) ข้อ ๑๔ 
และข้อ ๑๗(๖) ในส่วนของหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารแนบ ๒) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  มอบผู้ตรวจสอบภายในศึกษาประเด็นที่
มีการปรับปรุงแก้ไข และเปรียบเทียบเพ่ือเป็นข้อมูลในการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป 

 
ประเด็นที่เสนอ   

๑. เห็นชอบตามข้อ ๑  และมอบหอภาพยนตร์น าข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบไปด าเนินการต่อไป 

๒. เพ่ือทราบตามข้อ ๒ และขอรับข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ................................................................................................... .............................................................
................................................................................................ ..............................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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ประจ ำปี 2565ประจ ำปี 2565  

  หน่วยตรวจสอบภำยใน 

(เอกสารแนบ ๑) 25



czcz 

ค ำน ำ 

     งานตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นทิศทางให้ผู้
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญได้ครบถ้วนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     แผนการตรวจสอบฉบับนี้จะสมบูรณ์ และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ และเหมาะสมตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนการตรวจสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
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3 | แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  2 5 5 4

สำรบัญ 

หน้ำ 

หลักการและเหตุผล  1 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ   2 

ขอบเขตการด าเนินงาน  2-3

ตารางแสดงกิจกรรมที่จะด าเนินการตรวจสอบ 4-6

ระยะเวลาในการตรวจสอบ  6 

แผนการตรวจสอบ 8-10

ภำคผนวก 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 11 

โครงสร้างองค์กรของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 12 

หน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน  13 

ความรับผิดชอบ และหน่วยรับตรวจ 14 

การรวบรวมข้อมูลระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 15 

เกณฑ์ความเสี่ยง ส าหรับประเมินฝ่ายงาน / กิจกรรม  16 
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า ร ต ร ว จ ส อ บ  2 5 5

หอภำพยนตร ์(องค์กำรมหำชน) 

งำนตรวจสอบภำยใน 

แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หลักกำรและเหตุผล 

      ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  ก าหนด
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน ในส่วนของมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
โดยน าเทคนิคการประเมินความเสี่ยงมาช่วยสนับสนุนให้การวางแผนการตรวจสอบสามารถด าเนินการได้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานหรือทุกกิจกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ก าหนดเวลาตรวจสอบ และการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

     ในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นการจัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบ
เป็นระยะ ๆ และเพ่ือให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

     ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานดังกล่าวจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องอาศัยปัจจัยทั้งด้านบุคลากรที่มี
คุณภาพ งบประมาณที่เพียงพอ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุนการด าเนินงานของงานตรวจสอบ
ภายในด้วย 

   แผนการตรวจสอบ 2565   หน้า 1 
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วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

2.  เพ่ือเป็นหลักประกันที่เที่ยงธรรมและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารในการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
ดูแลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความเสี่ยง และการควบคุมที่มีอยู่ในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ในฝ่ายงาน 

4. เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ 

5. เพ่ือประเมินระบบควบคุมการใช้งานให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานการป้องกันผู้บุกรุก
จากภ ายนอก  มี ระบบป้ องกันความปลอดภั ยของ Data Center หรือ  Data 
Warehouse และการออกแบบระบบปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม 

                  จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และกิจกรรมหลักที่ส าคัญ จึงเลือกตรวจสอบ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ปรากฏเป็นขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้  

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

งำน / กิจกรรมทีจ่ะตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ 
 

1. การตรวจสอบทางการเงิน ( Financial Auditing)  
1.1 สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส 
1.2 สอบทานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 
 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
2.1 ประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
2.2 ติดตามผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

 
 
ฝ่ายบริหารกลาง 
ฝ่ายบริหารกลาง 
 
 
 
ฝ่ายบริหารกลาง 
ฝ่ายเผยแพร่ 
ฝ่ายอนุรักษ์ 
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งำน / กิจกรรมทีจ่ะตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ 
 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ( Operation Auditing)  
3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การ 

บริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 
 

4. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
4.1 ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยง

สูง ได้แก่  
4.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 

4.2  ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง ได้แก่ 
4.2.1 กิจกรรมการจัดหา ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณ

ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 

 
ฝ่ายบริหารกลาง 
ฝ่ายเผยแพร่ 
ฝ่ายอนุรักษ์ 
 
 
ฝ่ายเผยแพร่ 
 
 
 
 

ฝ่ายอนุรักษ์ 

 
 

5. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ประเมินผลระบบควบคุมการใช้งานให้มีความปลอดภัย       

มีมาตรฐานการป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก  มีระบบป้องกัน
ความปลอดภัยของ Data Center หรือ Data Warehouse 
และการออกแบบระบบปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม 
 

 
ฝ่ายบริหารกลาง 
ฝ่ายเผยแพร่ 
ฝ่ายอนุรักษ์ 

6. การติดตามผล 
6.1 ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน /

คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี พ.ศ. 2564 / ผู้สอบ
บัญชีประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 
ฝ่ายบริหารกลาง 
ฝ่ายเผยแพร่ 
ฝ่ายอนุรักษ์ 

7. งานให้ค าปรึกษาแนะน า 
7.1 ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
7.2 ด้านการเงิน การบัญชี 
7.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
 

 
ฝ่ายบริหารกลาง 
ฝ่ายเผยแพร่ 
ฝ่ายอนุรักษ์ 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ 

     ในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  มี  3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การจัดล าดับความเสี่ยง

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

หมายถึง  การประเมินระดับความมีนัยส าคัญของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของฝ่ายงานหรือกิจกรรม โดยพิจารณาจากโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิด และผลกระทบที่เกิดจาก 
ความเสี่ยงนั้น 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะน าข้อมูลของฝ่ายงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ มาเปรียบเทียบ 
เกณฑ์ความเสี่ยงตามปัจจัยที่เลือกไว้ให้ได้คะแนนความเสี่ยงออกมา 

กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

เป็นการสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการน าคะแนนความเสี่ยงในแต่ละปัจจั ยที่ 
วิเคราะห์ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงฝ่ายงาน และกิจกรรมที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้นน า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงที่ได้ ไปจัดเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้ อย  

ตำรำงแสดงกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบ ปี 256๕

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ความจ าเป็น หน่วยรับตรวจ 
1. การตรวจสอบทางการเงิน ( Financial
Auditing)
    1.1  สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส 

1.2 ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณรายไตรมาส 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด
(Compliance Auditing)

2.1 ประเมินผลการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง 

ตรวจเป็นปกติ 
ตรวจเป็นปกติ 

ตรวจตามข้อกฎหมาย    
(หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)  

1. ฝ่ายบริหารกลาง
1. ฝ่ายบริหารกลาง

1. ฝ่ายบริหารกลาง
2. ฝ่ายเผยแพร่
3. ฝ่ายอนุรักษ์
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กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ความจ าเป็น หน่วยรับตรวจ 
2.2 ติดตามผลการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง 
ตรวจเป็นปกติ 1. ฝ่ายบริหารกลาง 

2. ฝ่ายเผยแพร่ 
3. ฝ่ายอนุรักษ์ 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation 
Auditing)  

3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติ งานด้านการ
บริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 
การบัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 
 

 

4.  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance 
Auditing) 

4.1  ตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมหลักที่มีความส าคัญ 

 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล และ
องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์สื่อ
โสตทัศน์ และสิ่งเก่ียวเนื่อง 

 กิจกรรมการจัดหา ซ่อม สงวน
รักษาและแปลงสัญญาณ
ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง 

5. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  ประเมินผลระบบควบคุมการใช้งานให้มี

ความปลอดภัย มีมาตรฐานการป้องกันผู้
บุกรุกจากภายนอก   มีระบบป้องกัน
ความปลอดภัยของ Data Center หรือ 
Data Warehouse และการออกแบบ
ระบบปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 

ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง 
    - ได้รับงบประมาณสูง 
    - การปรับโครงสร้างองค์กร 
    - อัตราการเข้า-ออกของ 

เจ้าหน้าที่ 
 
 

 
 
 
ประกอบด้วยหลายโครงการย่อย

กิจกรรมโดยรวม ได้รับ
งบประมาณสูง 

 
ได้รับงบประมาณสูงอันดับ

รองลงมา 
 
 

ตรวจเป็นปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ฝ่ายบริหารกลาง 
2. ฝ่ายเผยแพร่ 
3. ฝ่ายอนุรักษ์ 
 
 

 

 

 

 
 

1. ฝ่ายเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายอนุรักษ์ 
 
 
 
1. ฝ่ายบริหารกลาง 
2. ฝ่ายเผยแพร่ 
3. ฝ่ายอนุรักษ์ 
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กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ความจ าเป็น หน่วยรับตรวจ 
6.  การติดตามผล 

6.1  ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ าปี พ.ศ. 2564 / 
ผู้สอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 
ตรวจเป็นปกติ 

 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารกลาง 
2. ฝ่ายเผยแพร่ 
3. ฝ่ายอนุรักษ์ 

 

ระยะเวลำในกำรตรวจสอบ 

ด าเนินการตรวจสอบตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
การค านวณวันท างาน Man-Day ของงานตรวจสอบภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)    
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี 
ค านวณวันท าการ (โดยประมาณ) ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ดังนี้ 
จ านวนวันทั้งหมดใน 1 ปี                 365 วัน 
หัก วันหยุดประจ าสัปดาห์           104  วัน 

   วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดชดเชย          19  วัน  
วันลาพักผ่อนประจ าปี(ประมาณ)    7 วัน 
วันลาป่วย / ลากิจ(ประมาณ)       10 วัน           17  วนั    140วัน     

คงเหลือจ านวนวันท างานสุทธิ / ปี / คน                        226 วัน 
รวมเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งสิ้น ตามการค านวณ คน-วันท างาน / ปี / คน   225 วนั 

 
หมายเหตุ ในการเลือกฝ่ายงานที่รับตรวจและกิจกรรมการตรวจสอบ งานตรวจสอบภายในได้พิจารณาจาก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเมินความเสี่ยงของฝ่ายงานผู้รับตรวจ และเลือกตรวจสอบ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงก่อน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าได้เลือกตรวจสอบฝ่ายงานที่มีความเสี่ยงสูง ก็ไม่
สามารถตรวจสอบได้ท้ังหมดภายในปีงบประมาณ 2565 
 
 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนจ ากัด และมีภารกิจประจ าที่ต้องปฏิบัติ ส าหรับกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยง สูง ปานกลาง ต่ า งานตรวจสอบภายในไม่ได้ท าการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565 นั้น งาน
ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบในปีต่อ ๆ ไปจนครบทุกกิจกรรมผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
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ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ   

นางสาวณัฐชยา    สมนิยาม  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 

งบประมำณที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

    งบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2565 เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นจ านวนเงิน    15,000.00บาท 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรมีการก ากับดูแลและควบคุมอย่างเข้มแข็งเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง 
3. ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และทันต่อ

เหตุการณ ์

    

(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้จัดท าแผนการตรวจสอบ  

(นางสาวณัฐชยา   สมนิยาม) 

       เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้อนุมัติ 

             (นางสาววันเพ็ญ   นิโครวนจ ารัส) 
            ประธานกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
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ภำคผนวก 
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หน่วยรับตรวจ / กจิกรรมที่ตรวจ 
ระยะเวลำ จ ำนวน

วัน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน ( Financial Auditing)
1.1 สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส

- ฝ่ายบริหารกลาง
1.2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

- ฝ่ายบริหารกลาง

















20 

20 

2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด (Compliance
Auditing)
2.1 สอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

- ฝ่ายบริหารกลาง
- ฝ่ายเผยแพร่
- ฝ่ายอนุรักษ์

2.2 ติดตำมผลกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- ฝ่ายบริหารกลาง
- ฝ่ายเผยแพร่
- ฝ่ายอนุรักษ์































21 

24 
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หน่วยรับตรวจ / กจิกรรมที่ตรวจ 
ระยะเวลำ จ ำนวน

วัน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ( Operation Auditing)  
3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การ
บริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 
    - ฝ่ายบริหารกลาง –ฝ่ายเผยแพร่ – ฝ่ายอนุรักษ์ 
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4.  กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing) 
4.1 ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมหลักท่ีมีความเสี่ยงสูง ได้แก่  
   4.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
4.2  ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักที่มีความ

เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
   4.2.1 กิจกรรมการจัดหา ซ่อม สงวนรักษาและแปลง

สัญญาณภาพยนตร์สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเก่ียวเนื่อง 
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5. กำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.1 ประเมินผลระบบควบคุมการใช้งานให้มีความปลอดภัย มี
มาตรฐานการป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอกมีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยของ Data Center หรือ Data Warehouse และการ
ออกแบบระบบปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม 
    - ฝ่ายงานบริหารกลาง 
    - ฝ่ายเผยแพร ่
    - ฝ่ายอนุรักษ์ 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

18 

ตำรำงประกอบแผนกำรตรวจสอบ 
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หน่วยรับตรวจ / กจิกรรมที่ตรวจ 
ระยะเวลำ จ ำนวน

วัน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. กำรติดตำมผล
6.1 ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน /
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี พ.ศ. 2564 / ผู้สอบบัญชี
ประจ าปีงบประมาณ 2564

- ฝ่ายบริหารกลาง
- ฝ่ายเผยแพร่
- ฝ่ายอนุรักษ์













14 

7. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ
- ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการเงิน การบัญชี
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ

            24 

8. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ของปีงบประมำณถัดไป   10 

9. ทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี   10 

10. ด ำเนินงำนธุรกำรและงำนบริหำรทั่วไป             43 

11. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย             22 

หมำยเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ของหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 

วิสัยทัศน ์

“เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลก
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด” 

พันธกิจ 

1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพ่ือเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ  ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเก่ียวเนื่อง

3. บริการสาธารณะเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด จาก
ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเก่ียวเนื่อง
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โครงสรำ้งของหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 
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หน้ำที่ของงำนตรวจสอบภำยใน 

1. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถอืไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนคิและวธิี

การ ตรวจสอบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. วเิคราะหและประเมนิผลการบรหิารและการปฏบิัตงิานของหนวยรับตรวจ

3. ตรวจสอบการปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณ การบรหิารการเงนิ การ

บรหิาร พัสดุรวมทัง้การบรหิารงานดานอื่นๆ ของหอภาพยนตรใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ บังคับ คําสั่ง  นโยบายและมตขิองคณะกรรมการหอภาพยนตร ตลอดจน

ตรวจสอบการดูแล รักษาทรัพยสนิ และการใชทรัพยากรทุกประเภท

4. เสนอแนะวธิกีารหรอืมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏบิัตงิานของหอภาพ

ยนตร เปนไปโดยมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยัด รวมทัง้เสนอแนะเพื่อปอง

กันมใิหเกดิ ความเสยีหายหรอืการทุจรติเกี่ยวกับการเงนิหรอืทรัพยสนิตาง ๆ ของหอ

ภาพยนตร

5. ตดิตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและใหคําปรกึษาแกผูบรหิารของหนวยรับตรวจ

6. ปฏบิัตงิานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการ หอภาพยนตร และคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานดานการตรวจ

สอบ ตดิตาม และ ประเมนิผล มอบหมาย

ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถงึการตรวจสอบ วเิคราะห รวมทัง้

การประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสี่ยงของหอภาพยนตร
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ควำมรับผิดชอบ 

         งานตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งงานตรวจสอบ
ภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา 
ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้ 

๑. การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้หน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนตารางเวลา โดย
มีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

๒. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะ ในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. การพิจารณาล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยง
ที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(๑) การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
(๒) การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏบิัติงาน และ ข้อก าหนดทาง  
กฎหมาย 
(๓) ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย 
(๔) การไม่ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
(๕) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๔. ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

๕. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง
ทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายงานในสังกัดหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) รวม 3 ฝ่ายงาน   ได้แก่ 

1) ฝ่ายบริหารกลาง
2) ฝ่ายเผยแพร่
3) ฝ่ายอนุรักษ์
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ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  มี  3 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การรวบรวมข้อมูลระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การจัดล าดับความเสี่ยง

กำรรวบรวมข้อมูลระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑค์วำมเสี่ยง 

        ด าเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกับฝ่ายงาน เพ่ือน ามาก าหนด
ปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยง ในการก าหนดปัจจัยเสี่ยง จะน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาศึกษา วิเคราะห์แยก
เป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการบริหารจัดการ 5 ด้าน คือด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน 
หรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน   9   ปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ได้แก่ 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์
- โครงสร้างองค์กร

ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ได้แก่ 
- การตรวจสอบของ สตง. / ผู้ตรวจสอบภายใน
- ระบบการควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารความรู้  ได้แก่ 
- ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
- การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน  ได้แก่ 
- งบประมาณจ านวนเงินรายจ่าย (งบด าเนินงาน)

ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ได้แก่ 
- การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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เกณฑ์ควำมเสี่ยง 

 

แนวคิดในกำรก ำหนดปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์พิจารณาได้หลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ โดยในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจะไม่ค านึงถึงความผิดพลาดของบุคลากรที่
เกิดจากความบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่จะพิจารณาจากความเสี่ยงที่สามารถตรวจสอบได้ 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนควำมเสี่ยง 

สูง = 3 2.51  -  3.00 
ปานกลาง =  2 1.76  -  2.50 

ต่ า  =  1 1.00  -  1.75 
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รับที่       1849

ว/ด/ป    11 ส.ค.64

เวลา      11.50 น.

(เอกสารแนบ ๒)
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๔.๒ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตร
มาสที่ ๔  

 
สาระส าคัญ 

ตามท่ีคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตร
มาส  ซึ่ งมี เรื่ องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส 

หอภาพยนตร์ฯ ได้ด าเนินการควบคุมภายในเป็นล าดับมา  บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้
จัดท ารายงานการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๔ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว   

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
รายงานผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุด ไตรมาสที่ ๔ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานหรือ
ภารกิจอื่นๆทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์ 

การควบคุมภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

สถานะการด าเนินงาน  
 

 

งานบริหารองค์กร 
- เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) (ITA) 
- เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment) (ITA) อยู่ในระดับ
เป้าหมายกระทรวงวัฒนธรรม 

 
ด าเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ให้อยู่ในเกณฑ์ค่า
เป้าหมายมากกว่า ๘๕ 

 
๑. ประเมินผลคะแนนและข้อ
สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินใน
แต่ละข้อ (ธ.ค. ๖๓) 
๒. ระดมความคิดเห็นผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแนว
ทางแก้ไข  (มี.ค. ๖๔) 
๓. เจ้าหน้าที่ด าเนินการตัวชี้วัดการ
ประเมิน ITA และติดตามการ
ด าเนินงานทุกๆเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ทุกฝ่าย) 
 

 
๑. ประเมินผลคะแนนและข้อสังเคราะห์ข้อมูลผล
การประเมินในแต่ละข้อ 
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแนว
ทางแก้ไข 
๓. ปรับคณะท างานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
๔. ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
๕. รวบรวมรายชื่อผู้มีส่วน ไดส้่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก  
๖. เตรียมเอกสารส าหรับการเปิดเผยข้อมูลปี 
๒๕๖๔ 
๗. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลปี ๒๕๖๔ เป็นที่
เรียบร้อย ผลคะแนนค่า IIT กับ EIT อย่างละ ๓๐ 
หอภาพยนตร์ได้คะแนนเต็ม รวม ๖๐ คะแนน 
๘. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หอภาพยนตร์ (ITA) ๙๔.๒๕ คะแนน ผลประเมิน
ระดับ A 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานหรือ
ภารกิจอื่นๆทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์ 

การควบคุมภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

สถานะการด าเนินงาน  
 

 

งานบริหารงานงบประมาณ 
- เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการเร่งรัดการใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด าเนินการเร่งรัด
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับงบ
ลงทุน และงบครุภัณฑ์ต่างๆ (มี.ค. 
๖๔) 
๒. คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล ติดตามเรื่องการใช้
งบประมาณของหอภาพยนตร์ ใน
การประชุมแต่ละเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ฝ่ายบริหารกลาง) 
 

 
- ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าอุปสรรคต่อผู้บริหารทุกเดือน 
- ในเดือนกันยายนงบลงทุน จ านวน ๕ รายการ 
ได้ด าเนินการประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างแล้ว  
- มีงบลงทุนจ านวน ๒ รายการ คือ งานปรับปรุง
พ้ืนที่และงานระบบส าหรับห้องนิทรรศการ
หมุนเวียนและงานปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา ที่จะไปบรรจุในแผนปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการได้ต้อง
รองานภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนที่
หอภาพยนตร์ให้แล้ว ซึ่งตามสัญญาจะแล้วเสร็จ
เดือน พ.ย. ๒๕๖๔ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานหรือ
ภารกิจอื่นๆทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์ 

การควบคุมภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

สถานะการด าเนินงาน  
 

 

งานบริหารงานกฎระเบียบ 
- เพ่ือปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วย
การเงิน การบัญชี และงบประมาณ 
และ การบริหารงานบุคคล ตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีมติ
เห็นชอบแนวทาง 
 
 
 
 

 
ด าเนินการจัดท าระเบียบที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับ
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลตามแนวทางของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) 

 
๑. ผู้ที่รับผิดชอบและเก่ียวข้อง
จัดท าร่างระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี 
และงบประมาณ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (มี.ค. ๖๔) 
๒. เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบต่อไป (ก.ย. ๖๔) 
๓. ประกาศใช้และเวียนให้
เจ้าหน้าที่ทราบ  (ก.ย. ๖๔) 

 
๑. อยู่ระหว่างการจัดท าร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
๒. หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการประเมินระเบียบที่
เกี่ยวข้องและสรุประเบียบเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ด าเนินการเสนอพิจารณาร่างแก้ไขต่อไป 

งานบริหารงานทั่วไป  
- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลความ
เสถียรของกระแสไฟฟ้า 
 

 
ด าเนินการติดตั้งเครื่องมือป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณการ
ใช้ และพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จ  
๒. ผู้รับผิดชอบประสานพัสดุ
ด าเนินการจัดจ้างการติดตั้ง
เครื่องมือป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที่ให้แล้ว
เสร็จ 
 
 

 
๑. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการติดตั้ง
เครื่องมือป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้
และพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จ 
๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการกระบวนการพัสดุ
เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ระบบส ารองไฟฟ้าและระบบ
สายไฟฟ้าแรงต่ า 
๓. อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเมือง
มายา และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาแล้ว ซึ่งมีงาน
ก่อสร้างเพ่ือรองรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
๔. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid -
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานหรือ
ภารกิจอื่นๆทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์ 

การควบคุมภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

สถานะการด าเนินงาน  
 

 

19 ท าให้กระทบการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารเมืองมายา และโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ต้องล่าช้าและขยายสัญญา 
๕. รายการระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และสาย
สื่อสาร ลงใต้ดิน ด าเนินการประกวดราคาแล้ว 
และได้ผลหารือจากกรมบัญชีกลาง เรื่องการ
พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs แล้ว อยู่ระหว่าง
การลงนามสัญญา 
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๔.๓ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ไตรมาสที่ ๔ 
 
สาระส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตร
มาส  ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส 

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ และ
ได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว     

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุด ไตรมาสที่  ๔ 
ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
งานบริหารองค์กร 
- การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานรัฐ อยู่ในเกณฑ์
ต ่ากว่าค่าเป้าหมาย 

สูงมาก ด่าเนินการตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐ ให้อยู่ใน
เกณฑ์ค่าเป้าหมายมากกว่า 
๘๕ 

๑. ประเมินผลคะแนนและข้อ
สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินใน
แต่ละข้อ (ธ.ค. ๖๓) 
๒. ระดมความคิดเห็นผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องเพื อวางแนว
ทางแก้ไข  (มี.ค. ๖๔) 
๓. เจ้าหน้าที ด่าเนินการตัวชี้วัดการ
ประเมิน ITA และติดตามการ
ด่าเนินงานทุกๆเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ทุกฝ่าย) 

๑. ประเมินผลคะแนนและข้อ
สังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน
ในแต่ละข้อ 
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที ที 
เกี ยวข้องเพื อวางแนวทางแก้ไข 
๓. ปรับคณะท่างานเพื อพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส 
๔. ปรับปรุงช่องทางการรับเรื อง
ร้องเรียนการทุจริต 
๕. รวบรวมรายชื อผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  
๖. เตรียมเอกสารส่าหรับการ
เปิดเผยข้อมูลปี ๒๕๖๔ 
๗. ด่าเนินการเปิดเผยข้อมูลปี 
๒๕๖๔ เป็นที เรียบร้อย ผล
คะแนนค่า IIT กับ EIT อย่างละ 
๓๐ หอภาพยนตร์ได้คะแนน
เต็ม รวม ๖๐ คะแนน 

ต า่ 
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ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
งานบริหารงานงบประมาณ 
- การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที ก่าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
สูงมาก 

 
ด่าเนินการเร่งรัดการใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผน
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด่าเนินการเร่งรัด
การด่าเนินการที เกี ยวข้องกับงบ
ลงทุน และงบครุภัณฑ์ต่างๆ (มี.ค. 
๖๔) 
๒. คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล ติดตามเรื องการใช้
งบประมาณของหอภาพยนตร์ ใน
การประชุมแต่ละเดือน (ก.ย. ๖๔) 
(ฝ่ายบริหารกลาง) 

 
- ให้ผู้รับผิดชอบด่าเนินการ
รายงานความก้าวหน้าอุปสรรค
ต่อผู้บริหารทุกเดือน 
- ในเดือนกันยายนงบลงทุน 
จ่านวน ๕ รายการ ได้
ด่าเนินการประกวดราคาและได้
ผู้รับจ้างแล้ว  
- มีงบลงทุนจ่านวน ๒ รายการ 
คือ งานปรับปรุงพ้ืนที และงาน
ระบบส่าหรับห้องนิทรรศการ
หมุนเวียนและงานปรับปรุงโรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายา ที จะไป
บรรจุในแผนปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เนื องจากยังไม่สามารถ
ด่าเนินการได้ต้องรองานภูมิ
ทัศน์และสิ งอ่านวยความสะดวก
พ้ืนที หอภาพยนตร์ให้แล้ว ซึ ง
ตามสัญญาจะแล้วเสร็จเดือน 
พ.ย. ๒๕๖๔ 

 
สูง 
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ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
งานบริหารงานกฎระเบียบ 
- ระเบียบที เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่า
ด้วยการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที เกี ยวข้อง
กับข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลตามแนวทางของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(กพม.) ยังไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

 
สูงมาก 

 
ด่าเนินการจัดท่าระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) 

 
๑. ผู้ที รับผิดชอบและเกี ยวข้อง
จัดท่าร่างระเบียบที เกี ยวข้องกับ
ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี 
และงบประมาณ และระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (มี.ค. ๖๔) 
๒. เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบต่อไป (ก.ย. ๖๔) 
๓. ประกาศใช้และเวียนให้
เจ้าหน้าที ทราบ  (ก.ย. ๖๔) 
 

 
๑. อยู่ระหว่างการจัดท่าร่าง
ระเบียบที เกี ยวข้องกับข้อบังคับ
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ และระเบียบที 
เกี ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล 
๒. หอภาพยนตร์ได้ด่าเนินการ
ประเมินระเบียบที เกี ยวข้องและ
สรุประเบียบเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื อด่าเนินการเสนอ
พิจารณาร่างแก้ไขต่อไป 

 
สูง 

งานบริหารงานทั่วไป  
- การติดตั้งระบบการดูแล และรักษา
ความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าที ไม่
เสถียร 
 

 
สูง 

 
ด่าเนินการติดตั้งเครื องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที ให้
แล้วเสร็จ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบด่าเนินการจัดท่า
รายละเอียดการติดตั้งเครื องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณการ
ใช้ และพ้ืนที ให้แล้วเสร็จ  
๒. ผู้รับผิดชอบประสานพัสดุ
ด่าเนินการจัดจ้างการติดตั้ง
เครื องมือป้องกันให้เหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และพ้ืนที ให้แล้ว
เสร็จ (มิ.ย. ๖๔) 
 
 

 
๑. ด่าเนินการจัดท่า
รายละเอียดการติดตั้งเครื องมือ
ป้องกันให้เหมาะสมกับปริมาณ
การใช้และพ้ืนที ให้แล้วเสร็จ 
๒. อยู่ระหว่างการด่าเนินการ
กระบวนการพัสดุเพื อจัดหา
อุปกรณ์ระบบส่ารองไฟฟ้าและ
ระบบสายไฟฟ้าแรงต ่า 
๓. อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อาคารเมืองมายา และโรง
ภาพยนตร์ศรีศาลายาแล้ว ซึ งมี

 
สูง 
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ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงท่ี
ประเมิน 

แผน / กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยการควบคุม

ภายใน 

แผนด าเนินการ ความก้าวหน้า การประเมิน
ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
งานก่อสร้างเพื อรองรับการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื อง
ก่าเนิดไฟฟ้า  
๔. เนื องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด Covid -19 ท่าให้
กระทบการด่าเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ อาคารเมืองมายา และ
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาต้อง
ล่าช้าและขยายสัญญา 
๕. รายการระบบสายไฟฟ้าแรง
ต ่า และสายสื อสาร ลงใต้ดิน 
ด่าเนินการประกวดราคาแล้ว 
และได้ผลหารือจาก
กรมบัญชีกลาง เรื องการ
พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
แล้ว อยู่ระหว่างการลงนาม
สัญญา 

 

60



 
 
 

 
๔.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สาระส าคัญ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอ
เสนอรายงานสรุป (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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เอกสารประกอบวาระ ที่ ๔.๔ 

 หน้าท่ี ๑ 
 

เรื่อง สรุปการประชุมของคณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม (ตามเอกสารแนบ หนา้ ๑ - ๑๐)  
ให้คณะอนุกรรมการติดตามฯ ไดร้ับทราบผลการด าเนินงานทีส่ าเร็จตามแผนแล้ว ได้แก่  

๑. การช าระเอกสารรับมอบภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๖๓ เป้าหมายร้อยละ ๕๐ ของเอกสารทั้งหมด ผลด าเนินงานได้ร้อยละ 
๗๗.๕๐ ส าเร็จเกินเป้าหมาย 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adlib เป้าหมายน าข้อมูลภาพยนตร์ที่มีอยู่เข้า
ระบบร้อยละ ๕๐ ผลด าเนินงานช าระข้อมูลและน าข้อมูลเข้าระบบได้ร้อยละ ๗๖.๑๙ ส าเร็จเกินเป้าหมาย   

๓. การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ หอภาพยนตร์จัดหาได้ ๓๖๘ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๕๖ เรื่อง    
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๐ ส าเร็จเกินเป้าหมาย 

๔. การติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน ด าเนินการติดตั้งห้องปฏิบัติการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ ส าเร็จตามแผน  
๕. การสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ หอภาพยนตร์สนับสนุนงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ จ านวน ๔ เรื่อง ส าเร็จตามแผน 
๖. การสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องฯ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในประเทศ เป้าหมาย ๑ แห่ง หอภาพยนตร์ลงนามความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา ส าเร็จตามแผน 
๗. การส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หอภาพยนตร์ท าการส ารวจโรงเรียนที่ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 

๓ โรงเรียน ผลการส ารวจมีโรงเรียนที่ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ ๔ โรงเรียน ส าเร็จตามแผน 
๘. การจัดกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับภาพยนตร์ซึ่งมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ๒ กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จตามแผน 
๙. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ ได้ ๙๔.๒๕ คะแนน ส าเร็จตามแผน 

 
 



 
เอกสารประกอบวาระ ที่ ๔.๔ 

 หน้าท่ี ๒ 
 

 
๒. การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.  
 ฝ่ายเลขานุการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ในวาระท่ี ๔.๕  
  

 
๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เดือนกันยายน เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 

บทวิเคราะห์ 
- งบประมาณปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท  
- ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๒๔๐,๗๔๐,๔๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘ เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๖๕,๘๖๓,๔๗๕ บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๓.๖๑  
- ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๘๔,๙๔๓,๒๕๒ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๐.๔๔ เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา  
 

 

 
 
 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 1 
 

 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการอนุรักษ์
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องของหอ
ภาพยนตร์ให้ได้
มาตรฐานของ
สมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์ระหว่าง
ชาติ (FIAF) 

1. มีหลักเกณฑ์การ
จัดหาและจัดการกรุ 
และมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดการกรุ
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมี
ความสมบูรณ์รวมทั้ง
การทบทวนหลักเกณฑ์
และการใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง  
  

กลยุทธ์ที1่  
การจัดท าและพัฒนา
หลักเกณฑ์การจัดหา
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องของหอ
ภาพยนตร์และการ
พัฒนาระบบเทคโน- 
โลยีสารสนเทศการ
จัดการกรุภาพยนตร์
และสิ่งเก่ียวเนื่อง 

การช าระเอกสาร
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
และสิ่งเก่ียวเนื่อง
ในกรุของหอ
ภาพยนตร์ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของกรุ                          

50 ร้อยละ 1) ช าระข้อมูลการรับมอบ  
ปี 2558-2559 :อัพเดต
และแก้ไขข้อมูล 

2) ช าระเอกสารโครงการ
หนังบ้าน  

- เอกสารแฟ้ม 2 ปี 
2550 : ช าระ อัพเดต
และแก้ไขข้อมูล,อัพ
โหลดเอกสารลง 
Google Drive 

- เอกสารแฟ้ม 3 ปี 
2551 : ช าระ อัพเดต
และแก้ไขข้อมูล,อัพ
โหลดเอกสารลง
Google Drive   

ร้อยละ 
77.5  
เกิน

เป้าหมาย 

ฝ่ายอนุรักษ์-
จัดหา 

   กลยุทธ์ที่ 2 การ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
จัดการกรุภาพยนตร์
และสิ่งเก่ียวเนื่อง 

การน าข้อมูลภาพ
ยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องที่
ครบถ้วนสมบูรณ์
เข้าใส่ในระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ Adlib 
เพ่ือให้บริการ  

50 ร้อยละ - น าเข้าข้อมูลงานสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง งานจัดหา 
และงานห้องสมุด รวม 
16 ชุดข้อมูล จาก 21 
ชุด เข้าระบบ Adlib  

- ก าหนดนิยามการ
อธิบายชื่อผู้แสดง 
การก าหนดต าแหน่ง

ร้อยละ 
76.19 
เกิน

เป้าหมาย 

ฝ่ายอนุรักษ์-
สารสนเทศ 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 2 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ location 

  
  
  

2. การจัดหาภาพยนตร์
ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 
2555 - 2564 ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
และต้นฉบับภาพยนตร์
เพ่ือการอนุรักษ์ที่ ออก
ฉายระหว่างปีดังกล่าว
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 
  

กลยุทธ์ที่ 1 
 - การแสวงหา
ภาพยนตร์ไทยที่ออก
ฉายในปี พ.ศ. 2555 
- 2564 
  

 - การแสวงหา
ภาพยนตร์ไทยที่
ออกฉายในปี พ.ศ.
2555- 2563 ได้ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

75 ร้อยละ จัดหาภาพยนตร์ได้   88 
เรื่อง รวม 368 เรื่อง จาก
ทั้งหมด  456 เรื่อง  คิด
เป็นร้อยละ 80.70 

เกิน
เป้าหมาย 

ฝ่ายอนุรักษ์-
จัดหา 

จ านวนต้นฉบับ
ภาพยนตร์ที่ออก
ฉายในปี พ.ศ. 
2555 - 2563 ที่
น ามาเก็บที่ 
หอภาพยนตร์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 30 

30 ร้อยละ ก าหนดแนวทางการขอรับ
ไฟล์ต้นฉบับภาพยนตร์เพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติงานส าหรับ
ปีต่อไป 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ฝ่ายอนุรักษ์-
จัดหา 

 2. การซ่อมและการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องอนุรักษ์ได้
เต็มประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องตามมาตรฐาน 
FIAF  

กลยุทธ์ที่ 1 การซ่อม 
พิมพ์ฟิล์ม และแปลง
สัญญาณดิจิทัล 
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง และการ
บูรณะภาพยนตร์ได้
ตามมาตรฐานการ
อนุรักษ์ 

1. ติดตั้งและ
ทดสอบระบบการ
พิมพ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์ให้ได้
ตามมาตรฐาน  

ด าเนินการ
ได้ตาม

มาตรฐาน 

ระบบ - ปฏิบัติงาน Lab : 
วิเคราะห์น้ ายาเคมี,  
ปรับเติม CD/ 
Sulfite/Sodium 
Hydroxide ใน 
Developer หลัง
วิเคราะห์น้ ายาเคมี 

- งานพิมพ์-ล้างฟิล์ม
น้ าตาลไม่หวาน" :    

ตามแผน  ฝ่ายอนุรักษ์-
ฟิล์ม 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 3 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

ล้างฟิล์ม ภ."น้ าตาลไม่
หวาน" R5-R6 ประมาณ 
1,566 Ft. เพ่ือดูค่าสีที่
ให้มาจากเครื่อง Color 
Master ฯ 

      2. การแปลง
สัญญาณดิจิทัล 
เทป และฟิล์มและ
ส่งเกี่ยวเนื่อง  
เพ่ือเก็บรักษาตาม
มาตรฐาน 

17,500 รายการ 1,549 16,481 ฝ่ายอนุรักษ์ 

      ฟิล์ม  2,000 รายการ 257 1,641 ดิจิทัล 
      เทป  500 รายการ 0 188 ดิจิทัล 
      ภาพนิ่ง  15,000 รายการ 1,292 14,652 สิ่งเกี่ยวเนื่อง 
  
  

  
  

  3. บูรณะ
ภาพยนตร์ การ
ซ่อมและการ
อนุรักษ์ที่ได้
มาตรฐาน 

1 เรื่อง - บูรณะภาพยนตร์  
เรื่อง ชู้ ด้วยโปรแกรม 
Diamant Restoration 

- ลบรอยที่ละเฟรม  
ม้วน 15 (เสร็จ)  

- ลบรอยที่ละเฟรม ม้วน 
11 (ครั้งที่ 2 เนื่องจาก 
file ข้อมูลไม่ครบ)  

- ปรับแก้สี (Color 
Correction) 

ตามแผน ฝ่ายอนุรักษ์-
ฟิล์ม-ดิจิทัล 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 4 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัด 
และปรับพ้ืนที่ให้
เหมาะสมกับการเก็บ
รักษาภาพยนตร์และ 
สิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งใน
ระบบอะนาลอกและ
ระบบดิจิทัลให้ได้
ตามมาตรฐาน 

1. จัดท าพ้ืนที่
จัดเก็บภาพยนตร์
และสิ่งเก่ียวเนื่อง
กับภาพยนตร์(ห้อง
เก็บ) ส าเร็จตาม
แผน 
 
 

1 งาน เข้าสู่กระบวนการพัสดุ  ตามแผน ฝ่ายอนุรักษ์-
บริหารกลาง 

     2. ท าความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือจัดหา
พ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลภาพยนตร์ที่
อนุรักษ์ด้วยระบบ
ดิจิทัลส ารอง 

1 แห่ง ปรับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
ด าเนินการต่อในปี 65 

ตามแผน ฝ่ายอนุรักษ์-
บริหารกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2      
เป็นศูนย์การศึกษา
ค้นคว้าด้าน
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องของ
ประเทศไทย 

1. มีข้อมูลภาพยนตร์
และสิ่งเก่ียวเนื่องพร้อม
ให้บริการไม่น้อยกว่า 
60,000 รายการ  

การเพ่ิมพูน
ข้อมูลภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องเพ่ือให้
บริการ 

การจัดท าและ
น าเข้าข้อมูลระบบ 
Video On 
Demand (VOD)  
เพ่ือให้บริการ  

2,500 รายการ 0 1,422 
 
 

ฝ่ายอนุรักษ์
สารสนเทศ 

      ข้อมูลภาพนิ่งเพ่ือ
ให้บริการ 

15,000 รายการ 3,944 12,646 ฝ่ายอนุรักษ์
สารสนเทศ 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 5 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

      นิตยสารเพื่อ
ให้บริการ 

1,000 รายการ 98 974 ฝ่ายอนุรักษ์     
สิ่งเกี่ยวเนื่อง 

      หนังสือเพ่ือ
ให้บริการ  

500 รายการ 50 500 ฝ่ายเผยแพร่-
ห้องสมุด 

  2. งานวิทยานิพนธ์หรือ
งานวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหอ
ภาพยนตร์ 12 เรื่อง 

การสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับ
ภาพยนตร์   

งานวิทยานิพนธ์ 
หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์
สนับสนุน 

4 เรื่อง สนับสนุนวิทยานิพนธ์  
4 เรื่อง 

ส าเรจ็ 
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร่-
สถาบันหนัง
ไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการเผยแพร่
และการให้บริการ
ของหอภาพยนตร์
ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทั่ว
ประเทศและ
นานาชาต ิ

1. การสร้างเครือข่าย
การบริการข้อมูล
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานใน
ประเทศ จ านวน 4 แห่ง 

การสร้างเครือข่าย
การบริการข้อมูล
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงาน
ในประเทศเพ่ือขยาย
ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลที่สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 

1. จัดท า MOU 
กับมหาวิทยาลัย
เพ่ือเป็นเครือข่าย
การเผยแพร่หรือ
การให้บริการ
ข้อมูลของหอ
ภาพยนตร์เพ่ือ
สร้างเครือข่ายการ
เผยแพร่และ
บริการข้อมูล
ภาพยนตร์ 

1 แห่ง อธิบการบดีมหาวิทยาลัย
รามค าแหงพิจารณา
เห็นชอบ MOU ความ
ร่วมมือในการเผยแพร่
ข้อมูลภาพยนตร์ โดย   
หภ. มีแผนเดินทางไป
ส ารวจพื้นที่ แต่ชะลอไว้
ก่อนเนื่องจากสถานการณ์      
โควิด-19 

ส าเรจ็ 
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร่ 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

2. พัฒนาระบบ
การให้บริการ
สืบค้นออนไลน์
เพ่ือให้บริการใน

1 ระบบ - แก้ไขระบบสืบค้น
ออนไลน์ของห้องสมุด
และโสตทัศนสถาน เชิด 
ทรงศร ีให้กลับมา ใช้

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ฝ่ายอนุรักษ์-
ฝ่ายเผยแพร่ 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 6 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

ห้องสมุดและโสต
ทัศนสถานเชิด ทรง
ศร ี

งานได้ตามปกติ  
- พัฒนาระบบ Adlib 

3. ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจใน
การบริการเว็บไซต์
ของหอภาพยนตร์ 
ร้อยละ 85 และมีผู้
เข้าชมเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10 จากฐาน  ปี
ที่ผ่านมา 

1. ความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ - สอบถามความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
หอภาพยนตร์เพ่ิมเติม 
 

ตามแผน ฝ่ายเผยแพร่ 

จ านวนผู้ชม
เว็บไซต์ของหอ
ภาพยนตร์ ถึง กย. 
63 รวม 98,580 
เป้าหมายผู้เข้าชม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10  
คิดเป็น 108,438 
ราย 

2.จ านวน
การเข้าชม
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ รวม 161,671 ราย   
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.99 

เกนิ
เป้าหมาย 

ฝ่ายเผยแพร่ 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 7 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาพื้นที่ของหอ
ภาพยนตร์ให้เป็นพื้นที่
แหล่งการเรียนรู้นอก
ระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

การพัฒนาอาคาร
ศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์
แห่งชาติ (อาคาร
สรรพสาตรศุภกิจ) 
ให้เป็นพื้นที่แหล่ง
การเรียนรู้นอกระบบ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต 

ออกแบบพ้ืนที่และ
จัดท านิทรรศการ
ชั้น 3 และตู้จัด
แสดงบริเวณโถง
บันไดส าเร็จตาม
ก าหนด 

1 งาน ประชุมแนวคิดเรื่องการจัด
นิทรรศการ ชั้น 3   

ตามแผน ฝ่ายเผยแพร่-
นิทรรศการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป็นองค์กรน าใน
การใช้ภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ไปสู่การสร้าง
ปัญญาใน
สังคมไทย 
  
  
  
  

1. ส่งเสริมการใช้
ภาพยนตร์เพ่ือเป็นสื่อ
การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
  

กลยุทธ์ที่ 1       
การจัดท าต าราและ
คู่มือการสอนวิชา
ภาพยนตร์เพ่ือเป็น
วิชาเลือก 
 

โรงเรียนน าวิชา
ภาพยนตร์ไปใช้ไม่
น้อยกว่า 3 
โรงเรียน 

3 โรงเรียน       4 โรงเรียน  ส าเร็จ
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร่-
สถาบันหนัง
ไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหา
ภาพยนตร์ตาม
รายชื่อภาพยนตร์ที่
หอภาพยนตร์
ก าหนดพร้อมทั้ง
อบรมครูเพ่ือให้ครูใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อใน
การเรียนการสอนใน
รายวิชาตามหลักสูตร 

อบรมครูผู้สอนวิชา
ภาพยนตร์และ
ภาพยนตร์ที่ใช้เป็น
สื่อการสอน  

1 งาน ยกเลิกการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ    
เรื่องการใช้ภาพยนตร์ใน
ห้องเรียน  

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

 
 

ฝ่ายเผยแพร่-
สถาบันหนัง
ไทย 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 8 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

2. มุ่งสร้างวัฒนธรรม
การดูภาพยนตร์ให้เกิด
ปัญญาเกิดขึ้น 
  
  

กลยุทธ์ที่ 1   
การจัดกิจกรรมจัด
ฉายภาพยนตร์ที่
ศาลายาให้มีความ
หลากหลายในแง่
เนื้อหาและ
กลุ่มเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     
ผู้ร่วมกิจกรรมและ
ใช้บริการอยู่ใน
ระดับสูง 

85 ร้อยละ วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของปีที่ผ่าน
มาและเสนอบอร์ดเพ่ือน า
ผลไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน   

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร่-
บริหารกลาง 

กลยุทธ์ที่ 2 การ
ขยายฐานการใช้
ภาพยนตร์ยังให้เกิด
ปัญญาทั่วประเทศ
ส่งเสริมการ จัดฉาย
ภาพยนตร์ที่
หลากหลาย และเพ่ิม
ปริมาณจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโรงหนัง
โรงเรียน  
  

1. สนับสนุน
กิจกรรมการจัด
ฉายภาพยนตร์
พ้ืนที่ต่างจังหวัดใน
ประเทศไทยสะสม
ไม่น้อยกว่า 5 
จังหวัด 
 

5 จังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
สนับสนุนการจัดฉายแบบ
ออนไลน์ ส าหรับการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร่ 

2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์เพ่ือ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการชม
ภาพยนตร์ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

107,200 คน ผู้ร่วมกิจกรรม 3,893 คน 
- เสวนาออนไลน์  

ดูหนังกับลูก 832 คน 
- เสวนาออนไลน์ 25 ปี

เทศกาลภาพยนตร์สั้น  
EP.2  รวม 2,341 คน 

- ประชุมวิขาการ 720 คน 
 

44,435 
คน  

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ฝ่ายเผยแพร่ 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 9 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

    กลยุทธ์ที่ 3 การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ 

ด าเนินการจัด
กิจกรรมวิชาการ
หรืออบรม ด้าน
วิชาการอนุรักษ์ 
หรือด้านกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์ 
โดยมีวิทยากรที่
ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ  

2 กิจกรรม 1. จัดฝึกอบรมนักวิจารณ์
ภาพยนตร์ส าหรับ
เยาวชน วันที่ 12 - 13 
พ.ค. 64  

2. เสวนาออนไลน์ หัวข้อ 
นิเวศวิทยาของ
วัฒนธรรมภาพยนตร์ใน
ประเทศไทยภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน 
วันที่ 2 ก.ค. 64 
 

ส าเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ฝ่ายเผยแพร่-
สถาบันหนัง
ไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิ ภาพ
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลและเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
  

 1. การปรับโครงสร้าง
องค์กรและพัฒนาระบบ
การท างานเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
อย่างมี ธรรมภิบาล 

การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 

ผลการประเมินการ
บริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล
ตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน ปปช. 

85 ร้อยละ ประกาศผลคะแนน ITA 
วันที่ 26 ส.ค. 64   
IIT ร้อยละ 86.78 
EIT ร้อยละ 94.04 
OIT ร้อยละ 100  
ผลรวม 94.25 คะแนน  
ผลการประเมิน ระดับ A 
 

ส าเรจ็
ตามแผน 

ฝ่ายบริหาร
กลาง-บุคคล 

2. บุคคลากรของหอ
ภาพยนตร์มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ดี และ
ปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมของ FIAF 

การส่งเสริมให้บุคลา
การของหอ
ภาพยนตร์ปฏิบัติ
ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานของหอ
ภาพยนตร์ และการ

1. ช าระคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้น และ
แก้ไขปรับปรุง
คู่มือ 

1 งาน ด าเนินการปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่าย  

 ส าเรจ็
ตามแผน 

ฝ่ายบริหาร
กลาง-บุคคล 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 10 
 

1. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ส.ค. 64 ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

    น าหลักจริยธรรมของ 
FIAF มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
  

2. มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
หลักจริยธรรม 
FIAF     ปีละ 1 
ครั้ง       เน้น
การวิเคราะห์
สถานการณ์จริง 

1 งาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านจริยธรรม 
FIAF 1 ครั้ง 
เรื่องประมวลจริยธรรมของ
หอภาพยนตร์ โดยมีคุณโดม
เป็นวิทยากร ในปีนี้ FIAF 
ต้องการข้อเสนอในแนะใน
การปรับปรุง code of 
ethics  จัดอบรมวันที่ 10 
ก.ย. 64  

ส าเรจ็
ตามแผน 

ฝ่ายอนุรักษ์-
บุคคล 

  
  

3. หอภาพยนตร์ ฯ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
  

การจัดท าแผนและ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือพัฒนาหอ
ภาพยนตร์สู่การเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
  

1. เจ้าหน้าที่มี
ความพึงพอใจใน
ต่อการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล
ตามแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

85 ร้อยละ อยู่ระหว่างการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อแผนพัฒนาบุคลากร  
ปี 64  

N/A ฝ่ายบริหาร
กลาง-บุคคล 

2. เจ้าหน้าที่ได้เข้า
ร่วมอบรมในด้าน
การปฏิบัติงาน 
ด้านศักยภาพทาง
ภาษา รวมไปถึง
การใช้ชีวิตและการ
ท างาน 

80 ร้อยละ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ในช่วงปฏิบัติงานจากที่พัก
อาศัย โดยสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ หภ. มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19   

 ส าเรจ็
ตามแผน 

ฝ่ายบริหาร
กลาง-บุคคล 
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2. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก  
 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล   

ข้อ 1 3 4 
6 และ 7 

1.1.1 จ านวนภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อมวลชนและ
เทศกาลภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ 
 

5 5.3 คะแนน 5.6 คะแนน 5.8 คะแนน 5.8 คะแนน 
 

1. แผลเก่า ฉายที่ Bioskopan บาหลี 
อินโดนีเซีย วันที่ 4 และ 19 พ.ย.63  

2. สันติ-วีณา ฉายที่ Bioskopan บาหลี 
อินโดนีเซีย วันที่ 17-18 ธ.ค. 63 

3. สันติ – วีณา จัดฉายที่ Shanghai Art 
Film Federation ประเทศจีน 

4. สวรรค์มืด สันติ-วีณา กะเทยเปนเหตุ 
และพรายตะเคียน เผยแพร่ในโครงการ
แลกเปลี่ยนหนังคลาสสิกกับภาพยนตร์
สถานฝรั่งเศส Cinematheque 
Francaise  

5. ฉายหนังทดลอง จาก National 
Gallery of Singapore 

6. แผนเผยแพร่ ภ. เรื่องแพรด าที่เกาหลี
ใต้ 

7. แผนเผยแพร่ ภ. เรื่อง สันติวีณา ฉาย
งาน Tropical Fantasy: Online Film 
Festival of Thai Art Films ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 5-15 ส.ค.64 

8. รายการขอท าส าเนาภาพยนตร์เพื่อ
เผยแพร่ในประเทศ 23 รายการ 
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2. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก  
 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 
ข้อ 1 2 3 
7 และ 8 

1.1.2 การเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อ
โสตทัศน์ และการสร้าง
เครือข่ายหอภาพยนตร์/
หน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ 

5 4 กิจกรรม 
+ ประเทศ
เข้าร่วม   

 4 ประเทศ 

5 กิจกรรม + 
ประเทศเข้า

ร่วม  
  6 ประเทศ 

6 กิจกรรม + 
 ประเทศเข้าร่วม 

 8 ประเทศ 

ขั้นสูง :            
8 กิจกรรม + 
เข้าร่วมกับ 
 9 ประเทศ 

1. ตีพิ มพ์ บทความล งวา รส า รของ  FIAF 
Journal เดือนตุลาคม 63 

2. เป็นวิทยากรเสวนา Any Future for Film 
Festival จัดโดย เทศกาลภาพยนตร์ 
Pelicula 2020 สเปน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2563  

3. หอภาพยนตร์ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์ 
ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ จัดฉายรอบปฐม
ทัศน์โลกภาพยนตร์ไทยเรื่อง School Town 
King และท า Q&A กับผู้ชมท่ีประเทศเกาหลี
ใต้ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

4. เป็นวิทยากรเรื่องการอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์
ความทรงจ า จัดโดย สถานเอกอัครราชฑูต
โคลัมเบียประจ าประเทศไทยและอินโดนีเซีย 
เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  

5. รองฯ สัณห์ชัย ได้รับเชิญเป็นกรรมการ
ตัดสิน World Press Photo ในเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

6. หอภาพยนตร์ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์ 
Sundance ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดรอบ
ปฐมทัศน์โลกของภาพยนตร์ไทย One for 
the Road และการ Q&A ออนไลน์ กับผู้ชม
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7. บทความเรื่อง Portrait of the Film 
Archive on fire ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอ
ในงานประชุม SEAPAVAA เดือนเมษายน 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 13 
 

2. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก  
 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 
2564  

8. หอภาพยนตร์ร่วมกับนักอนุรักษ์ภาพยนตร์
อินโดนีเซียและญี่ปุ่น จัดฉายภาพยนตร์และ
เสวนาออนไลน์ ตั้งแต่เดือน มี .ค. - ก.ย. 
2564 

ข้อ 3 และ 
4 

1.1.3 การใช้ประโยชน์จาก
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ที่ หภ.อนุรักษ์ไว้ 

5 เตรียมข้อมูลจัด
นิทรรศการ
ออนไลน ์  

 ได้แก ่รวบรวม
ข้อมูลภาพยนตร์

และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องในการ

จัดท า
นิทรรศการ 
ถ่ายภาพ 

คัดเลือกภาพ 
และจัดท าค า

บรรยาย
ภาษาอังกฤษ 

น าข้อมูล
นิทรรศการเข้าสู่ 

Platform 
ประเมินคุณภาพ
ของ content 

และวัตถุจัดแสดง 
ก่อนเผยแพร่ผ่าน 
Google Arts & 

Culture 

พัฒนาจ านวนผู้เข้าชม
ให้แพร่หลายในระดับ
นานาชาติโดยมีการ
เข้าชมไม่น้อยกว่า 

2,000 ครั้ง   
 จาก 20 ประเทศ 

ผ่านขั้นสูง:       
มีการเข้าชม 
3,833 ครั้ง
จาก 102
ประเทศ 

ท าข้อมูลนิทรรศการออนไลน์ใน Google 
Arts & Culture  หัวข้อ เกี่ยวกับ
นิทรรศการนาบัวในอาคารสรรพสาตร
เรียบร้อย และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์
แล้ว  
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2. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก  
 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 
ข้อ 1 1.1.4 ร้อยละของจ านวน

ภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี 
พ.ศ. 2470-2563 ที่ หภ. เก็บ
รักษาไว้เป็นมรดกของชาติ 
(ตัวชี้วัดเดิม) 

5 ระยะที ่3   
 (ปี 2555-

2563)  
 ร้อยละ 65   
 (+23 เรื่อง) 

ระยะที ่3   
 (ปี 2555-

2563)  
 ร้อยละ 70   
 (+47 เรื่อง) 

-ระยะที ่1   
 (ปี 2470-2515)  
ร้อยละ 10.93  

(+1 เรื่อง) 
 -ระยะที่ 2   

 (ปี 2516-2554) 
 ร้อยละ 57.07 

 (+5 เรื่อง) 
 -ระยะที่ 3   

 (ปี 2555-2563)  
ร้อยละ 75   
 (+70 เรื่อง)   

 รวม +76 เรื่อง) 
 

   ผ่านขั้นสูง 
- ระยะที่ 1   

ได้ 8 เรื่อง 
- ระยะที่ 2 ได้ 

41 เรื่อง 
- ระยะที่ 3  

ได้ 88 เรื่อง  
รวม 137 เรื่อง 

 
 

เงื่อนไข : หภ. ต้องจัดท าแผนงานฯ ในการจัดเก็บ
ภาพยนตร์ทีย่ังเหลืออยู่ทั้ง 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (ปี 2470-2515) 
ระยะที่ 2 (ปี 2516-2554)  
และระยะที่ 3 (ปี 2555-2563)  
ในรูปแบบเชิงรุก เพื่อน ามาเก็บรักษาต่อไป  
 

ข้อ 1 4 
และ 5 

1.1.5 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรม
ของหอภาพยนตร์ 
 

10 81,250 คน 
 
 
 

94,125 คน 
 
 
 

107,000 คน 
 
 
 

47,245 
 
 

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดท าให้
ต้องงดจัดกิจกรรมตั้งแต่ เม.ย. - ก.ย. 64  
และผลด าเนินงานมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง    
จึงจะขออุทธรณ์ ก.พ.ร. เพ่ือขอยกเลิก
ตัวชี้วัดนี้  

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง/นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
 1.2.1 จ านวนการเข้าชม

ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย 
(ตัวชี้วัดเดิม) 

10 6,180,000 
ครั้ง 

6,680,000 
ครั้ง 

 

7,180,000  
ครั้ง 

 

ขั้นสูง 
7,338,680 
 
 

ยูทูป 7,338,680 วิว 
เฟซบุค 721,281 วิว 
IG 884 วิว   ไม่รวม Tiktok 1,457,426 
Twitter 3,262 
อ่ืนๆ 30,026 วิว ได้แก่  
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2. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก  
 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 
- เพจคณะสังคมศาสตร์ มน. 
- เพจศูนย์ดูแลสมอง รพ.จุฬาฯ 
- และฉายภาพยนตร์ใน ig ของ 

wordpressphoto 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน   

 2.1.1 การประเมินความคุ้มค่า
ภารกิจงานอนุรักษ์ (ตัวชี้วัด
ใหม)่ 

15 จัดท ารายงาน
ผลการ

ประเมินความ
คุ้มค่าของแต่
ละโครงการส่ง 
ก.พ.ร. ภายใน

วันท่ี 15 
ตุลาคม 2564 

เป้าหมายขั้นต่ า 
+ เข้าร่วม

น าเสนอผลการ
ประเมินความ
คุ้มค่าโครงการ 
และได้รับผล
การประเมิน

เฉลี่ย 75 
คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้าร่วมน าเสนอผล
การประเมินความ
คุ้มค่าโครงการ 

และได้รับผลการ
ประเมินเฉลีย่ 95 

คะแนน 

N/A อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมเพ่ือท าการประเมิน 
 

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่า
ในการจัดกิจกรรมงานจัดฉาย
ภาพยนตร์  (ตัวชี้วัดใหม่) 

10 จัดท ารายงาน
ผลการ

ประเมินความ
คุ้มค่าของแต่
ละโครงการส่ง 
ก.พ.ร. ภายใน

วันท่ี 15 
ตุลาคม 2564 

เป้าหมายขั้นต่ า 
+ เข้าร่วม

น าเสนอผลการ
ประเมินความ
คุ้มค่าโครงการ 
และได้รับผล
การประเมิน

เฉลี่ย 75 
คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้าร่วมน าเสนอผล
การประเมินความ
คุ้มค่าโครงการ 

และได้รับผลการ
ประเมินเฉลีย่ 95 

คะแนน 

N/A อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมเพ่ือท าการประเมิน 
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2. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก  
 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 
2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรขององค์การมหาชน  

5 - ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร  
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ  

ที่
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่
เกินกรอบวงเงิน

รวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริงไม่

สูงกว่า
งบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรรจาก
สงป. 

ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร

ของ หภ.  
ร้อยละ  
10.295  

ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ 

ที่
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด  

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ หภ. 
 = งบบุคลากร /[(เงินอุดหนุน-งบลงทุน)+
เงินสะสม+รายได้]  
=28.727/(122.635+156.)  
= 10.925 

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน   

 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพ
องค์การสู่การเป็นระบบราชการ 
4.0 

      

 3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่
ดิจิทัล 

10      
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2. ตารางติดตามผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค์
จัดต้ัง ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก  
 (ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลคะแนน ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

 (50 คะแนน) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

 (100 คะแนน) 
 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น

ดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  
ภารกิจหลัก :  
การอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
ภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน   
 

 มีรายชื่อชุด
ข้อมูลที่

สัมพันธ์กับ
กระบวนการ
ท างานตาม

ภารกิจท่ีเลือก 

มีชุดข้อมูลที่มี
ค าอธิบาย

ข้อมูล 
(Metadata) ที่
สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ 

สพร. ก าหนด 
14 รายการ 

ทุกชุดข้อมูลใน
กระบวนการ

ท างาน 

1. มีระบบบญัชี
ข้อมูล            

2.  เปิดเผยข้อมูล
ในหมวดข้อมูล
สาธารณะอย่าง
น้อยร้อยละ 50 
จากบัญชีข้อมูล 
และสามารถ
เข้าถึงได้ตาม
มาตรฐานที่ 
สพร.ก าหนด 

ด าเนินการ
ครบตามค่า
เป้าหมายขั้น

สูง  

1. มีบัญชีข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการ
ท างานตามภารกิจที่เลือก 

2. จัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่
สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร.
ก าหนด ปรับปรุงข้อมูลค าส าคัญเพ่ือให้
สะดวกต่อการสืบค้น 

3. น าข้อมูลเข้าระบบ CKAN เพ่ือการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในเว็บไซต์   

 

 3.1.2  การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

10 BASIC  
250 

คะแนน* 

ADVANCE 
300  

คะแนน 

SIGNIFICANT  
350  

คะแนน 

371.23    
 
  

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน   

 ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน               
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

10 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 100 คณะกรรมการบริหารก ากับดูแล และ
พิจารณารายงานส าคัญของไตรมาส 3 
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  การควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน รายละเอียด การด าเนินงาน 
1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1. คณะกรรมการทบทวนแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

และพิจารณาแผน 5 ปี และแผนประจ าปี 2564 และให้
ข้อสังเกต 

2. ก ากับคุณภาพของแผน 
3. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
4. ก ากับให้มีการติดตามรายงานผลตามแผน 

1. เสนอคณะกรรมการทบทวนแผนปี 63 และเห็นชอบ 
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เดือนกันยายน 2563 

2. เสนอคณะกรรมการทบทวนแผนปี 64 และขอความ
เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 8/64 เดือนสิงหาคม 
2564 

3. ก ากับให้มีอนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม           
มีข้อเสนอแนะและติดตามรายงานตามแผนฯ ทุกเดือน 

2 การบริหารทางการเงิน 1. คณะกรรมการ พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้ระบุ
ปัญหาอุปสรรค 

2. ก ากับให้มีการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น 

1. พิจารณารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 1 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เดือนกุมภาพันธ์ 

2. พิจารณารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 ในการประชุม
ครั้งที่ 4 /2564 เดือนเมษายน 

3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 1. ก าหนดให้มีการจัดท าและทบทวนระเบียบบุคคล 
2. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 
3. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 
4. ก ากับให้มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้าง 

 

1. เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เดือนมกราคม 

2. พิจารณารายงานบริหารทรัพยากรบุคคลไตรมาสที่ 1 
และ 2 ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 

3. พิจารณารายงานบริหารทรัพยากรบุคคลไตรมาสที่ 3
ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 

4 การควบคุมภายใน 1. คณะกรรมการ ก ากับให้ฝ่ายบริหารมีการควบคุมภายใน 
2. คณะกรรมการ พิจารณาแผนและผลการควบคุมภายใน 
3. คณะกรรมการ ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบ

ภายใน 
4. คณะกรรมการ พิจารณาแผนและผลการตรวจสอบภายใน 

1. เสนอแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี 2564 ในการประขุม ครั้งที่ 9/2563 เดือน
กันยายน 

2. เสนอรายงานการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 เดือนกุมภาพันธ์ 

3. เสนอรายงานการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2 ในการ
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  การควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน รายละเอียด การด าเนินงาน 
ประชุมครั้งที่ 4/2564 เดือนเมษายน  

5 การบริหารงานทั่วไป 1. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการจัดการความรู้กับคณะกรรมการ 
2. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการจัดการความรู้แก่องค์การ 
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแสดงความโปร่งใส 
4. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. คณะกรรมการหอภาพยนตร์มีการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
เป็นการจัดการความรู้แก่องค์กร ได้แก่ การร่วมเป็น
วิทยากรฝึกอบรม 

6 การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย/
การตอบสนอง 

1. คณะกรรมการ ก ากับให้องค์การมหาชนค านึงถึงผู้รับบริการ 
2. คณะกรรมการ ก ากับให้มีช่องทางการร้องเรียน 
3. คณะกรรมการ ก ากับให้มีการน าผลความพึงพอใจมาใช้ในการ

พัฒนางานบริการขององค์การมหาชน*** 

1. หอภาพยนตร์มีช่องทางการร้องเรียนและการแนะน า
การบริการในช่องทางออนไลน์  

2. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมา
และขอความเห็นชอบคณะกรรมการในการปรับปรุง
การให้บริการ ในการประชุมครั้งที่ 8/64 เดือน
สิงหาคม 2564 

7 การบริหารการประชุม 1. ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจ านวน
การประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1. ในปีงบประมาณ 2564 การประชุมทั้ง 7 ครั้ง มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  2. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่ายบริหาร (ผอ.) อยู่ด้วย 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. ก าหนดการประชุมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปี 64 ของ
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ด้วยในการ
ประชุม ครั้งที่ 8/64 เดือนสิงหาคม 2564 

  3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการประชุม *** 3. รวมอยู่ในแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

8 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานองค์การมหาชน 

1. คณะกรรมการ ก ากับให้องค์การมหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 

2. ก ากับให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะไป
ยัง รมว. 

1. จากการรายงานการติดตามการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ก.พร. 

2. หอภาพยนตร์งานรายงานสรุปการด าเนินงานรอบ  
6 เดือน ต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลในเดือนเมษายน    

3. หอภาพยนตร์งานรายงานสรุปการด าเนินงานรอบ  



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 20 
 

  การควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน รายละเอียด การด าเนินงาน 
12 เดือน ต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลในเดือนกันยายน   

9 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
ทั้งคณะ หรือในรูปแบบอ่ืน เช่น การประเมิน 360 องศา 

2. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ี
ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่4.4 

หน้าที่ 21 
 

 



 
 
 

๔.๕ เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 
สาระส าคัญ 
  ตามที่หอภาพยนตร์ด าเนินการตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการประเมินเพ่ือ
ส่งให้ ก.พ.ร. ต่อไป 

ฝ่านเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจัดส่งผลการประเมินไปที่ส านักงาน กพร. ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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โดย 

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เสนอ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
นางสาวชลิดา เอือ้บ ารุงจิต ผู้อ านวยการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (หภ.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดท าระบบทะเบียนภาพยนตร์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและ
เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์  

3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และ
สนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยในสาขาวิชา
อื่นๆ  

4. ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จาก
ภาพยนตร์รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ 
หอภาพยนตร์มีอยู่  

5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต  

6. จัดท าสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ที่ เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อ
สาธารณะ  

7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

8. เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่าง
ชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

งบประมาณ                                     122.635 ล้านบาท 

เงินทุนสะสม                                    156.377  ล้านบาท 

รายได*้                                                 -    ล้านบาท 

อัตราก าลัง (กรอบ/บรรจุจรงิ)                 (75/59) 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                          28.727 ล้านบาท 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใชจ้่ายเงิน 279.012 ล้านบาท   

(ประกอบด้วยเงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)     

สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากร )                 10.295  ร้อยละ  

(ตามมติคณะรัฐมนตร ี28 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที ่27 กันยายน 2564 

คณะกรรมการองค์การมหาชน 
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง วันที่หมดวาระ 

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

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม 2562 29  มกราคม 2566 
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 
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     ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพ่ือติดตามผลส าเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 

ตัวชี้วัด monitor 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
จ านวนผู้ที่น าภาพยนตร์และสิ่งเกีย่วเนื่องที่หอภาพยนตร์
อนุรักษ์ ไปสร้างสรรค์ต่อยอดและเผยแพรสู่่สาธารณชนต่อไป
ในประเทศไทย 

20 คร้ัง 25 คร้ัง 30 คร้ัง 

ผลการด าเนินงาน 
มีผู้ที่น าภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ ไปสร้างสรรค์ต่อยอดและเผยแพรสู่่สาธารณชน จ านวน 28 ครั้ง 
จ านวนเทศกาลภาพยนตร์ กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์เสวนา 
รวมไป ถึงการจดัฉายภาพยนตร์ คลาสสิคทั่วประเทศ 

50 คะแนน 60 คะแนน 70 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  
มีเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศไทย 13 เทศกาล กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์และเสวนา 32 ครั้ง งานประกวดภาพยนตรส์ั้น  9 ครั้ง 
หลักสตูรและงานวิจัยโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ 2 หลกัสตูร กิจกรรมภาพยนตรเ์พือ่ผูส้งูอายุ 1 กิจกรรม นิทรรศการเกีย่วกับภาพยนตร์ 1 
นิทรรศการ และการจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกท่ัวประเทศ 4 ครั้ง รวม 62 คะแนน 
หมายเหต ุ: 
* สรุปผลการประเมินระดบัองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถงึ องค์การมหาชนทีม่ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี           หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต ่70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนทีม่ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนทีม่ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ ากวา่ 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน ................................................................ 
 
 
  

 
 

แบบประเมินองค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัด

ประกอบการประเมิน 

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร* คะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก ITA** 

ระดับ N/A  N/A คะแนน 94.25 คะแนน 

ลงนาม ........................................................... 
(นางปริศนา พงษทั์ดศิริกลุ) 

ประธานกรรมการองค์การมหาชน 
(ผู้ประเมิน) 

วันที่  ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๔ 
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ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

Performance  Perspective 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 

1.1.1 จ านวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชน
และเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ 

5 5.3 
คะแนน 

5.6 
คะแนน 

5.8 
คะแนน 

5.8 
คะแนน 

100 5 

1.1.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ สือ่โสตทัศน์ และการ
สร้างเครือข่ายหอภาพยนตร์/หน่วยงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ 

5 4 กิจกรรม + 
ประเทศเข้าร่วม   

 4 ประเทศ 

5 กิจกรรม + 
ประเทศเข้าร่วม  

  6 ประเทศ 

6 กิจกรรม + 
ประเทศเข้าร่วม 

 8 ประเทศ 

8 กิจกรรม 
+ ประเทศ 
เข้าร่วม 

9 ประเทศ 

100 5 

1.1.3 การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที ่หภ.
อนุรักษ์ไว ้

5 เตรียมข้อมูลจัด
นิทรรศการออนไลน์   

 ได้แก่ รวบรวม
ข้อมูลภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องในการ
จัดท านิทรรศการ 

ถ่ายภาพ คัดเลือกภาพ 
และจัดท าค าบรรยาย

ภาษาอังกฤษ 

น าข้อมูลนิทรรศการ
เข้าสู่ Platform 

ประเมินคุณภาพของ 
content และวัตถุ

จัดแสดง ก่อน
เผยแพร่ผ่าน 

Google Arts & 
Culture 

พัฒนาจ านวนผู้เข้า
ชมให้แพร่หลายใน
ระดับนานาชาติโดย
มีการเข้าชมไม่น้อย
กว่า 2,000 ครั้ง   

 จาก 20 ประเทศ 

ด าเนนิการผ่าน
ขั้นสูงพัฒนา

จ านวนผู้เขา้ชมให้
แพร่หลายระดบั
นานาชาต ิโดยมี
ผู้ชม 3,833 ครั้ง 

จาก 102 
ประเทศ 

100 5 

1.1.4 ร้อยละของจ านวนภาพยนตร์ไทย
ที่ออกฉายในป ีพ.ศ. 2470-2563 ที่ หภ. 
เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาต ิ

5 ระยะที ่3   
 (ปี 2555-2563)  

 ร้อยละ 65   
 (+23 เรื่อง) 

ระยะที ่3   
 (ปี 2555-2563)  

 ร้อยละ 70   
 (+47 เรื่อง) 

-ระยะที ่1   
 (ปี 2470-2515) 
ร้อยละ 10.93 

(+1 เรื่อง) 
 

 -ระยะที่ 2   
 (ปี 2516-2554) 
ร้อยละ 57.07 

(+5 เรื่อง) 
 

 -ระยะที่ 3   
 (ปี 2555-2563) 

ร้อยละ 75   
 (+70 เรื่อง)   

 รวม +76 เรื่อง) 

- ระยะที่ 1 
ได้ 8 เรื่อง 

 
- ระยะที่ 2 
ได้ 41 เรื่อง 

 
- ระยะที่ 3 

ได้ 88 เรื่อง 
 

รวม 137 เรื่อง 

 

 

100 5 

1.1.5 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิรรมของ     
หอภาพยนตร์ 

10 81,250 คน 94,125 คน 

 

107,000 คน 47,245 คน 29.07 2.9 
ขออุทธรณ์

ยกเลิกตัวชี้วดั 

1.2.1 จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่  
หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย 

10 6,180,000 
ครั้ง 

6,680,000 
ครัง้ 

7,180,000 
ครั้ง 

7,338,680 
ครัง้ 

100 10 

 

สรุปผลการประเมินระดับองค์กรของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5 

 

ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

2.1.1 การประเมินความคุ้มค่าภารกจิ
งานอนุรักษ ์

10 จัดท ารายงานผลการ
ประเมนิความคุม้ค่า
ของแต่ละโครงการ
ส่ง ก.พ.ร. ภายใน
วันที ่15 ตุลาคม 

2564 

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้ารว่มน าเสนอผล
การประเมนิความ
คุม้ค่าโครงการ 

และได้รับผลการ
ประเมนิเฉลี่ย 
 75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้ารว่มน าเสนอผล
การประเมนิความ
คุ้มค่าโครงการ 

และได้รับผลการ
ประเมนิเฉลี่ย  
95 คะแนน 

N/A - - 

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่างาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 

10    N/A - - 

2.1.3 การประเมินความคุ้มค่างาน
ประชาสัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร 

5    N/A - - 

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ไม่
เกนิกรอบวงเงิน
รวมฯ ที่คณะ 

รัฐมนตรีก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่
เกนิกรอบวงเงิน

รวมฯ  ที่
คณะรฐัมนตรี
ก าหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรจริงไม่สูง
กว่างบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจาก

สงป. 

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร

10.295 

100 5 

Potential  Perspective 
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน 

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล      

1) การพัฒนาระบบบัญชีขอ้มูล (Data 
Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยขอ้มูล
ภาครัฐ (Open Data) 

10 มีรายชื่อชุดข้อมูลที่
สัมพันธก์ับ
กระบวนการท างาน
ตามภารกิจที่เลอืก 

มีชุดขอ้มูลที่มี
ค าอธิบายข้อมลู 
(Metadata) ที่
สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. 
ก าหนด 14 รายการ 
ทุกชดุข้อมูลใน
กระบวนการท างาน 

1. มีระบบบัญชี
ข้อมูล 

2. เปิดเผยข้อมูลใน
หมวดขอ้มูล
สาธารณะอย่าง
น้อยรอ้ยละ 50 
จากบัญชขี้อมูล 
และสามารถ
เข้าถึงได้ตาม
มาตรฐานที่  
สพร.ก าหนด 

ด าเนินการตาม
ค่าขั้นสูง 

100 10 
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6 

 

ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.2 การประเมินสถานะของหนว่ยงาน 
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

10 BASIC 
250 คะแนน* 

ADVANCE 
300 คะแนน 

SIGNIFICANT 
350 คะแนน 

371.23 
 คะแนน 

100 10 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของ 
     การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล 
     กิจการของคณะกรรมการ    
     องค์การมหาชน 

10 ร้อยละ 100 100 คะแนน 100 10 

คะแนนรวม N/A 

สรุปผลการประเมินระดบัองค์กร N/A 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: 
* สรุปผลการประเมินระดบัองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถงึ องค์การมหาชนทีม่ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี        หมายถึง องค์การมหาชนทีม่ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต ่70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนทีม่ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนทีม่ีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ ากวา่ 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
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๔.๖ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สาระส าคัญ 
ตามที่การพิจารณางบประมาณในขั้นกรรมาธิการ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจ

ของหอภาพยนตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งหอภาพยนตร์ และเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๕๕,๕๒๔,๕๐๐ บาท โดยที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณที่ได้จัดสรรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นงบเงินอุดหนุน จ านวน 
๘๒,๕๒๔,๕๐๐ บาท แบ่งเป็น 

งบด าเนินการพ้ืนฐาน ๔๘,๘๕๘,๖๐๐  บาท 
งบด าเนินการตามภารกิจ ๒๗,๙๖๕,๙๐๐  บาท 
รายจ่ายลงทุน    ๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท 

เนื่องจากหอภาพยนตร์มีเงินสะสมคงเหลือประมาณ ๗๕ ล้านบาท และมีความ
จ าเป็นสมทบเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แบ่งเป็น 

งบด าเนินการพ้ืนฐาน  ๓๐,๔๓๕,๐๐๐  บาท 
รายจ่ายลงทุน   ๔๒,๕๖๕,๐๐๐  บาท 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  (มีเอกสารแนบ) 

ประเด็นที่เสนอ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ของหอภาพยนตร์ เป็น

จ านวน ๑๕๕,๕๒๔,๕๐๐ บาท  (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท
ถ้วน)  

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

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

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

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

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

....................................... 
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 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์และส่ิง
เก่ียวเน่ืองของหอภาพยนตร์ให้ได้
มาตรฐานของสมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)

๑. เพ่ือพัฒนาระบบการการ
จัดการด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์
และส่ิงเก่ียวเน่ืองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ

๑. แสวงหา คัดเลือก 
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ือง
ตามนโยบายของหอภาพยนตร์

๑. มีหลักเกณฑ์การจัดหาและจัดการกรุ และมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการกรุ
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์ รวมท้ัง
การทบทวนหลักเกณฑ์และการใช้ประโยชน์
อย่างต่อเน่ือง

การจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดหา
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองของหอภาพยนตร์
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการกรุภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ือง

การน าข้อมูลระดับ item ภาพยนตร์และส่ิง
เก่ียวเน่ืองท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใส่ในระบบ
เทคโนโลยีฯได้สะสมจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
 ๗๕ ของกรุ

 - งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์
และส่ิงเก่ียวเน่ือง 
 - งานช าระฟิล์มภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์
และส่ิงเก่ียวเน่ือง

๒. การจัดหาภาพยนตร์ไทยท่ีออกฉายในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ และต้นฉบับภาพยนตร์เพ่ือการอนุรักษ์ท่ี
ออกฉายระหว่างปีดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐

การแสวงหาภาพยนตร์ไทยท่ีออกฉายในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

มีการติดต่อประสานงานกับผู้สร้างภาพยนตร์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๐

 - งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์
และส่ิงเก่ียวเน่ือง

๒. เพ่ือด าเนินการเก็บรักษา
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองให้
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและ
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒. ซ่อม เก็บรักษา ภาพยนตร์
และส่ิงเก่ียวเน่ืองตาม
มาตรฐานการอนุรักษ์ระดับ
นานาชาติ

การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์และส่ิง
เก่ียวเน่ืองอนุรักษ์ได้เต็มประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ืองตามมาตรฐาน FIAF

๑. การซ่อม พิมพ์ฟิล์ม และแปลงสัญญาณ
ดิจิทัล ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ือง และการ
บูรณะภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานการอนุรักษ์

 - สร้างองค์ความรู้การพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์
(KM)
 - การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและ
ส่งเก่ียวเน่ือง จ านวน ๑๗,๕๐๐ รายการ 
 - บูรณะภาพยนตร์ จ านวน ๑ รายการ

 - งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์
และส่ิงเก่ียวเน่ือง 
 - งานแปลงสัญญาณส่ือโสตทัศน์และส่ิง
เก่ียวเน่ือง

๒. การจัดและปรับพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับการ
เก็บรักษาภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองท้ังใน
ระบบอะนาลอกและระบบดิจิทัลให้ได้ตาม
มาตรฐาน

ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองได้น าเข้าห้องเก็บ
อย่างเป็นระบบและครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐

งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิง
เก่ียวเน่ือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นศูนย์
การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์
และส่ิงเก่ียวเน่ืองของประเทศไทย

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์
และส่ิงเก่ียวเน่ือง
  - เพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ

๑. เป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ือง
ของชาติ และเอ้ือต่อการ
แข่งขันด้านผลิตและบริการ
ของชาติ

มีข้อมูลภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองพร้อม
ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ รายการ 
  - Video On Demand (VOD) จ านวน 
๑๐,๐๐๐ รายการ
  - โปสเตอร์ ๔,๐๐๐ รายการ
  - ภาพน่ิง ๓๖,๐๐๐ รายการ
  - นิตยสาร ๒,๐๐๐ รายการ
  - หนังสือ ๘,๐๐๐ รายการ

การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ือง
เพ่ือให้บริการ

 - Video On Demand (VOD) จ านวน 
๒,๕๐๐ รายการ
  - ภาพน่ิง ๓๖,๐๐๐ รายการ
  - นิตยสาร ๑,๐๐๐ รายการ
  - หนังสือ ๕๐๐ รายการ

 - งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์
และส่ิงเก่ียวเน่ือง 
 - งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
 - งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน

๒. เป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ือง
ของชาติ และเอ้ือต่อการ
แข่งขันด้านผลิตและบริการ
ของชาติ

งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากหอภาพยนตร์มีการน าเสนอใน
เวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 จ านวน ๑๒ เร่ือง

การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง
กับภาพยนตร์

งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาพยนตร์ท่ีหอภาพยนตร์สนับสนุนมีการ
น าเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ จ านวน ๓ เร่ือง

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

แผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕
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  ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
และเพ่ิมพูนข้อมูลด้านภาพยนตร์
และส่ิงเก่ียวเน่ืองให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลพร้อมบริการ

ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองมี
ฐานข้อมูลพร้อมบริการและ
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

๑. การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูล
ภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองท่ีเช่ือมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานในประเทศ จ านวน ๔ แห่ง

๑. การสร้างเครือข่ายการเผยแพร่หรือการ
ให้บริการข้อมูลภาพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ือง

จัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
เครือข่ายการเผยแพร่หรือการให้บริการข้อมูล
ของหอภาพยนตร์อย่างน้อย จ านวน ๒ แห่ง

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

๒. ขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ

 - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการ
เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ ร้อยละ ๘๕ และมีผู้
เข้าชมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากฐานปีท่ีผ่านมา
 - ปรับปรุงระบบการให้บริการสืบค้นออนไลน์
 ๑ ระบบ

 - งานจัดฉายภาพยนตร์
 - งานประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

2. เพ่ือให้บริการสาธารณะใน
การศึกษาค้นคว้า และการใช้
ประโยชน์จากภาพยนตร์และส่ิง
เก่ียวเน่ืองท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

๒. พัฒนาพ้ืนท่ีของหอภาพยนตร์ให้เป็นพ้ืนท่ี
แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต

พัฒนาพ้ืนท่ีของหอภาพยนตร์ให้เป็นพ้ืนท่ี
แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต

 - จัดท านิทรรศการช้ัน ๓ และตู้จัดแสดง
บริเวณโถงบันไดท้ังหมดแล้วเสร็จ
 - ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕

 - งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 - งานนิทรรศการช้ัน 3 และตู้จัดแสดง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เป็นองค์กรน าใน
การใช้ภาพยนตร์และส่ิง
เก่ียวเน่ืองไปสู่การสร้างปัญญา
ในสังคมไทย

เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการชม
ภาพยนตร์เพ่ือการเรียนรู้และการ
สร้างปัญญา 
  - เพ่ือให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนการสอน
วิชาต่างๆ

1. มีการใช้ภาพยนตร์เป็น
เคร่ืองมือการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน

ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพ่ือเป็นส่ือการเรียน
การสอนในห้องเรียน

๑. การจัดท าต าราและคู่มือการสอนวิชา
ภาพยนตร์เพ่ือเป็นวิชาเลือก

จัดท าวิชาภาพยนตร์เป็นรูปแบบคอร์สออน
ไลน์ส าเร็จ ๑ หลักสูตร

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

๒ จัดหาภาพยนตร์ตามรายช่ือภาพยนตร์ท่ีหอ
ภาพยนตร์ก าหนดพร้อมท้ังอบรมครูเพ่ือให้ครู
ใช้ภาพยนตร์เป็นส่ือในการเรียนการสอนใน
รายวิชาตามหลักสูตร

จัดหาภาพยนตร์ จ านวน ๑๐ เร่ือง และอบรม
ครูอย่างน้อย ๑ คร้ัง

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

2 สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมการ
ดูภาพยนตร์เพ่ือการเรียนรู้
นอกเหนือจากความบันเทิง
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ มุ่งสร้าง
วัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ให้
เกิดปัญญาเกิดข้ึน

มุ่งสร้างวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ให้เกิด
ปัญญาเกิดข้ึน

๑. การจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ท่ีศาลายา
ให้มีความหลากหลายในแง่เน้ือหาและ
กลุ่มเป้าหมาย

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๘๕

 - งานจัดฉายภาพยนตร์
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 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน

๒. การขยายฐานการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิด
ปัญญาท่ัวประเทศ (ส่งเสริมการจัดฉาย
ภาพยนตร์ท่ีหลากหลายและเพ่ิมปริมาณ
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโรงหนัง
โรงเรียน)

 - สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์
สะสมไม่น้อยกว่า ๕ จังหวัด
 - เพ่ิมช่องทางออนไลน์ในการจัดฉาย
ภาพยนตร์ ๑ ช่องทาง
 - ผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ จ านวน 
๕๐,๐๐๐ คน

 - งานจัดฉายภาพยนตร์
 - งานส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพ่ือการ
เรียนรู้

๓. การจัดกิจกรรมการทางวิชาการ  - ด าเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม 
ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรมจัด
ฉายภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ จ านวน ๒ กิจกรรม

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ เป็นองค์กรท่ีมี
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

๑ การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาระบบ
การท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ อย่างมีธรรมภิบาล

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
หอภาพยนตร์

ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ ๘๐

๒ มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
ประพฤติตนและปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมของสมาพันธ์
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ

บุคคลากรของหอภาพยนตร์มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานได้ดี และปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมของ FIAF

การส่งเสริมให้บุคลาการของหอภาพยนตร์
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของหอ
ภาพยนตร์ และการน าหลักจริยธรรมของ FIAF
 มาใช้ในการปฏิบัติงาน

 - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของหอภาพยนตร์
 - มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม
 FIAF ปีละ ๑ คร้ัง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

 - งานพัฒนาบุคลากร

3. มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หอภาพยนตร์ ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงาน

การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาหอภาพยนตร์สู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

 - เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจในต่อการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๕
- เจ้าหน้าท่ีได้เข้าร่วมอบรม ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทางภาษา รวมไปถึง
การใช้ชีวิตและการท างาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
 ๘๐

 - งานพัฒนาบุคลากร

๑. เพ่ือให้การบริหารจัดการหอ
ภาพยนตร์เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรให้สามารถ
ด าเนินงานตามพันธกิจองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.เพ่ือให้หอภาพยนตร์ด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักจริยธรรมของ
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่าง
ชาติ (FIAF) 
๔. เพ่ือให้การด าเนินงานหอ
ภาพยนตร์ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
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เงินอุดหนุน เงินสะสม รวม

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 279,012,000   82,524,500    73,000,000    155,524,500   100.00                  
1. งบด าเนินการพ้ืนฐาน 69,627,000    48,858,600    30,435,000    79,293,600    50.98                    
1.1 รายจ่ายประจ า 37,656,100    37,509,800    286,800         37,796,600    24.30                    

-                 - งบบุคลากร 28,727,910      28,854,360                       -   28,854,360      18.55                     
- สวัสดิการ 10% 3,191,990       3,206,040       -                3,206,040       2.06                       
- ค่าสาธารณูปโภค 5,736,200       5,449,400                 286,800 5,736,200       3.69                       
1.2 รายจ่ายด าเนินการท่ัวไป 31,970,900    11,348,800    30,148,200    41,497,000    26.68                    
- งบด าเนินการท่ัวไป 29,970,900      9,348,800       30,148,200      39,497,000      25.40                     
- ค่าเบ้ียประชุม 2,000,000       2,000,000       -                2,000,000       1.29                       

2. งบด าเนินการตามภารกิจ 22,508,000    27,965,900    -               27,965,900    17.98                    
2.1 ฝ่ายอนุรักษ์ 5,250,000      9,757,900      -               9,757,900      6.27                     
- รายจ่ายด าเนินการตามพันธกิจ

 1) งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง        5,250,000        5,653,900                  -          5,653,900
 2) งานแปลงสัญญาณส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง                  -          1,500,000                  -          1,500,000
 3) งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศ                  -             440,000           440,000
 4) งานช าระฟิล์มภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง                  -          1,264,000        1,264,000
 5) โครงการขนย้ายและประกอบติดต้ังเคร่ืองพิมพ์-ล้างฟิล์มและ
อุปกรณ์จากแลปสยามพัฒนา

                 -             900,000           900,000

2.2 ฝ่ายเผยแพร่ 13,950,000    14,900,000    -               14,900,000    9.58                     
- รายจ่ายด าเนินการตามพันธกิจ
1) งานจัดฉายภาพยนตร์ 6,550,000       3,850,000                        -   3,850,000       
2) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 3,800,000       4,300,000                        -   4,300,000       

 ร้อยละ
 งบประมาณปี 2565

รายจ่าย/รายการ/โครงการ

แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปี 2564
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เงินอุดหนุน เงินสะสม รวม
 ร้อยละ

 งบประมาณปี 2565
รายจ่าย/รายการ/โครงการ ปี 2564

3) งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ 600,000          1,000,000                        -   1,000,000       
4) งานประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 1,900,000       2,570,000                        -   2,570,000       
5) งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน 1,100,000       1,080,000                        -   1,080,000       
6) งานส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพ่ือการเรียนรู้ -                2,100,000                        -   2,100,000       
2.3 ฝ่ายบริหารกลาง 3,308,000      3,308,000      -               3,308,000      2.13                     
- รายจ่ายด าเนินการตามพันธกิจ
1) งานบริหารสินทรัพย์ 1,278,000       1,278,000                        -   1,278,000       
2) งานพัฒนาบุคลากร 1,630,000       1,630,000                        -   1,630,000       
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 400,000          400,000                           -   400,000          

3. งบลงทุน 186,877,000   5,700,000      42,565,000    48,265,000    31.03                    
3.1 รายจ่ายลงทุนเพ่ือด าเนินการปกติ 186,877,000   5,700,000      42,565,000    48,265,000    31.03                    
 ฝ่ายอนุรักษ์

  - เก้าอ้ีส านักงาน (ห้องแล็บ) -                -                12,000           12,000           
  - โต๊ะปฏิบัติงาน บูรณะซ่อมแซม (Diamant, Edit 01-04) -                -                70,000           70,000           
  - SSD For MacPro  -                -                49,000           49,000           
  - RAM For MacPro -                -                98,000           98,000           
  - Software restoration : Phoenix Finish  -                -                1,645,000       1,645,000       
  - ช้ันเหล็กวางฟิล์มฯ ห้องเก็บฟิล์ม ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง
 (ช้ัน 2,3,4,5)

-                -                12,000,000      12,000,000      

  - ช้ันเหล็ก (วางฟิล์มห้องพักช้ัน 4) -                -                130,000          130,000          
  - เคร่ืองเทอร์โมโฮโกรกราฟ -                -                350,000          350,000          
  - Densitometer -                -                100,000          100,000          
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เงินอุดหนุน เงินสะสม รวม
 ร้อยละ

 งบประมาณปี 2565
รายจ่าย/รายการ/โครงการ ปี 2564

  - เคร่ืองปรับปริมาตรน้ ายาเสริม - งานพิมพ์ล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
(ขาว-ด า)

- - 50,000           50,000           

  - ส่ือบันทึกข้อมูลแบบม้วนเทป ชนิด LTO-8 - - 2,000,000       2,000,000       
  - teranex standards converters-AV  - - 100,000          100,000          
  - Amplifier - - 35,000           35,000           
  - จอทีวีส าหรับงานเกรดสี - - 100,000          100,000          
  - color calibration - - 15,000           15,000           
  - เคร่ืองสแกนนิตยสาร - - 21,000           21,000           
  - เคร่ืองสแกนภาพน่ิง - - 40,000           40,000           
  - ห้องเก็บภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์ และส่ิงเก่ียวเน่ือง 37,000,000      - - - 
  - ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง
 และระบบป้องกันอัคคีภัย

37,438,000      - - - 

  - ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 12,000,000      - - - 
  - ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิงเก่ียวเน่ือง 12,000,000      - - - 
 ฝ่ายเผยแพร่

  - เคร่ืองฉายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล - 5,700,000       - 5,700,000       
  - งานนิทรรศการช้ัน 3 และตู้จัดแสดง 11,500,000      - 11,500,000      11,500,000      
  - ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 2,000,000       - 2,000,000       2,000,000       
  - งานผลิตติดต้ัง signage - - 900,000          900,000          
  - งานปรับปรุงศูนย์บริการและห้องนิทรรศการวันก าเนิด
ภาพยนตร์สยาม

- - 3,300,000       3,300,000       

  - งานปรับปรุงห้องฉายโรงหนังช้างแดง - - 400,000          400,000          
  - งานติดต้ังกล้องวงจรปิดในพ้ืนท่ีจัดแสดงและบริการ - 500,000          500,000          
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เงินอุดหนุน เงินสะสม รวม
 ร้อยละ

 งบประมาณปี 2565
รายจ่าย/รายการ/โครงการ ปี 2564

  - งานปรับปรุงบริการและครุภัณฑ์เพ่ือการปฏิบัติงานและบริการ 5,900,000       -                650,000          650,000          

  - งานกันสาดอาคารภายในหอภาพยนตร์ 6,000,000       -                -                -                
  - ปรับปรุงพ้ืนท่ีและงานระบบส าหรับห้องนิทรรศการช้ัน 2 11,000,000      -                -                -                
 ฝ่ายบริหารกลาง

  - ปรับปรุงอาคารบุรฉัตรไชยากร -                -                4,000,000       4,000,000       
  - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หอภาพยนตร์ -                -                1,000,000       1,000,000       
  - ปรับปรุงทางเช่ือมอาคารหอภาพยนตร์ -                -                500,000          500,000          
  - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานท่ัวไป 1,539,000       -                1,000,000       1,000,000       
  - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคาร
ของหอภาพยนตร์

6,000,000       -                -                -                

  - ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า -                -                -                -                
  - ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า และสายส่ือสาร ลงใต้ดิน 13,000,000      -                -                -                
  - ระบบน้ าประปาส ารอง อาคารเมืองมายา 2,000,000       -                -                -                
  - งานภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนท่ีหอภาพยนตร์ 22,500,000      -                -                -                
  - งานท่ีจอดรถและส่ิงอ านวยความสะดวก 7,000,000       -                -                -                
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๔.๗ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
สาระส าคัญ 

ตามท่ีหอภาพยนตร์ด าเนินตามภารกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และยังมีความจ าเป็น
ในการด าเนินการอยู่ ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้อง
เบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ  ซึ่งรายการกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔  

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

77



ล ำดับ เร่ือง  จ ำนวนเงิน (บำท) งบประมำณ/โครงกำร วันท่ีของสัญญำใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

ครบก ำหนด
ระยะเวลำสัญญำ

เลขท่ีของสัญญำใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

ผู้รับจ้ำง หมำยเหตุ

1 ค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน กันยายน 2564           400,000.00 ค่าสาธารณูปโภค - 30 ก.ย. 64 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 ค่าน  าประปา ประจ าเดือน กันยายน 2564             10,000.00 ค่าสาธารณูปโภค - 30 ก.ย. 64 - การประปาส่วนภูมิภาค
3 ค่าไปรษณีย์ ประจ าเดือน กันยายน 2564             45,000.00 ค่าสาธารณูปโภค - 30 ก.ย. 64 - บจก.ไปรษณีย์ไทย
4 ค่าโทรศัพท์พื นฐาน 5 หมายเลข เดือนกันยายน 2564              3,000.00 ค่าสาธารณูปโภค - 30 ก.ย. 64 - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 

(มหาชน)
5 ค่าโทรศัพท์มือถือ 4 หมายเลข ประจ าเดือนกันยายน 2564              2,000.00 ค่าสาธารณูปโภค - 30 ก.ย. 64 - บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด
6 ค่าน  ามันเชื อเพลิง เดือนกันยายน 2564             10,000.00 งบด าเนินการท่ัวไป - 30 ก.ย. 64 - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
7 จ้างบริการท าความสะอาด อาคาศูนย์อนุรักษ์ อาคารคลังแรกรับ 

อาคารเก็บรักษา พื นท่ีหอภาพยนตร์ และโกดัง จ านวน 1 งาน
          540,833.34 งบด าเนินการท่ัวไป 1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.001/2564 บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จ ากัด 2 งวด งวดละ 270,416.67 

บาท

8 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์อนุรักษ์ อาคารคลังแรก
รับ อาคารเก็บรักษา พื นท่ีหอภาพยนตร์ จ านวน 1 งาน

          900,160.00 งบด าเนินการท่ัวไป 1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.002/2564 ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

4 งวด งวดละ 225,040 บาท

9 จ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) จ านวน 1 งาน

          705,082.43 งบด าเนินการท่ัวไป 1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.003/2564 บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1 งวด (งวดสุดท้าย) งวดละ 
705,082.43 บาท

10 ค่าน  าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ โกดังเช่า เดือน กันยายน 2563             10,000.00 งบด าเนินการท่ัวไป 1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.004/2564 นางสุภาภรณ์ จินานุวัฒนา ค่าน  าประปา ค่าไฟฟ้า ค่า
มิเตอร์ เดือนกันยายน 64

11 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ระบบ

            39,005.00 งบด าเนินการท่ัวไป 6 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.006/2564 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) 1 งวด (งวดสุดท้าย) งวดละ 
39,005 บาท

12 เช่าโปรแกรมการจัดการส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 4 ระบบ

            34,240.00 งบด าเนินการท่ัวไป 9 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.007/2564 บริษัท ดี โซลลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด 1 งวด (สุดท้าย) งวดละ 
34,240บาท

13 บริการระบบสารสนเทศด้านธุรการบุคคลและการจัดท ารายงาน
เงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 งาน

            31,297.50 งบด าเนินการท่ัวไป 21 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.008/2564 บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จ ากัด 3 งวด งวดละ 10,432.50 
บาท

14 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 
เคร่ือง

            17,000.00 งบด าเนินการท่ัวไป 22 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.009/2564 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด 2 งวด ตามความเป็นจริง

15 จ้างบริการป้องกัน ก าจัดแมลงและสัตว์รบกวนปลวก มด แมลงสาบ
 หนู  และยุง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
2564

            41,551.67 งบด าเนินการท่ัวไป 28 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.010/2564 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

1 งวด (งวดสุดท้าย) งวดละ 
41,551.67 บาท

16 จ้างเหมาบริการ ตัดแต่งบ ารุงรักษาต้นไม้ บริเวณพื นท่ีหอภาพยนตร์
 จ านวน 1 งาน

            11,000.00 งบด าเนินการท่ัวไป 30 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 ส.011/2564 นายธวัช อินตรา 1 งวด (งวดสุดท้าย) 11,000
 บาท

17 ซื อขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ จะซื อกระดาษถ่ายเอกสาร A4
 ขนาด 80 แกรม ประจ าปีงบมาณ 2564 จ านวน 500 รีม

            11,235.00 งบด าเนินการท่ัวไป 13 ม.ค. 64 30 ก.ย. 64 ส.016/2564 บริษัท ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ 
จ ากัด

1 งวด (งวดสุดท้าย) 11,235
 บาท (กระดาษ 100 รีม)

18 จ้างสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจ าปี
งบประมาณ 2564

          115,000.00 งบด าเนินการท่ัวไป 28 มิ.ย. 64 28 ก.พ. 65 ส.032/2564 บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ ากัด ระหว่างด าเนินการ

รำยกำรกันเงินเบิกจ่ำยเหล่ือมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เอกสำรประกอบระเบียบวำระท่ี ๔.๗ เร่ือง รำยกำรกันเงินเบิกจ่ำยเหล่ือมปีงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๔



ล ำดับ เร่ือง  จ ำนวนเงิน (บำท) งบประมำณ/โครงกำร วันท่ีของสัญญำใน
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ผู้รับจ้ำง หมำยเหตุ

19 เช่าใช้ระบบลงลายมือช่ือและระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
เจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลเพ่ือใช้ในโปรแกรมการจัดการส านักงาน
(E-Office) จ านวน 58 ใบ

          105,502.00 งบด าเนินการท่ัวไป 1 เม.ย. 64 31 มี.ค. 65 ช.002/2564 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน)

10 งวด งวดละ 10,550.20 
บาท

20 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นค-
๔๕๖๔ นฐ (รถตู้) จ านวน 18 รายการ

            34,621.94 งบด าเนินการท่ัวไป 6 ก.ย. 64 21 ก.ย. 64 จ.133/2564 บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

1 งวด ระหว่างตรวจรับ

21 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง           195,275.00 งบด าเนินการท่ัวไป 29 ก.ย. 64 28 พ.ย. 64 ซ.076/2564 บริษัท ซิสเต็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ระหว่างลงนามใบส่ังซื อ

22 จ้างบูรณะซ่อมแซมดอลล่ีละโว้ภาพยนตร์ 1 ชิ น           124,000.00 งบด าเนินการท่ัวไป 13 ส.ค. 64 13 พ.ย. 64 จ.121/2564 นายศุภชัย วอทอง 1 งวด ระหว่างส่งมอบ
23 จ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน 5 ตัว อาคาร

สรรพสาตรศุภกิจและอาคารบุรฉัตรไชยากร
            40,927.50 งบด าเนินการท่ัวไป 5 มี.ค. 64 31 ต.ค. 64 จ.065/2564 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
3 งวด งวดท่ี 4-6 งวดละ 
13,642.50

24 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนโครงการงานจัดท า
ห้องปฎิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง 
จ านวน 1 งาน

          499,904.00 งบด าเนินการท่ัวไป 29 ก.ย. 64 28 ธ.ค. 64 จ.136/2564 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากัด

ระหว่างลงนามใบส่ังจ้าง

25 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง             75,392.00 งบด าเนินการท่ัวไป - - บันทึกข้อความผู้
ควบคุมงาน ลงวันท่ี 3 

ก.ย. 2564

นายเรวัตร ชาระ และนายรัชพล ศิริงาม เดือนสิงหาคม และเดือน
กันยายน 2564

26  ค่าจัดการข้อมูล ทดสอบและวิเคราะห์ระบบการจัดการภาพยนตร์ 
ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง

        2,000,000.00 งบด าเนินการท่ัวไป รายการกันเงิน
เบิกจ่ายเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

30 ก.ย. 64 27 มิ.ย. 65 ส.047/2564 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

27 ต่ออายุโดนเมน และ SSL Certificates เว็บไซต์ fapot.or.th 
(ส ารองจ่าย)

             3,531.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- 30 ก.ย. 64 - บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

วธ.0900.1/362 ส ารองจ่าย

28 จ้างตั งค่าอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)
 จ านวน 1 งาน

            10,700.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 ส.ค. 64 8 ต.ค. 64 จ.124/2564 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) 1 งวด ระหว่างส่งมอบ

29 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์หอภาพยนตร์ จ า นวน 1 งาน           311,500.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

25 ส.ค. 64 25 ต.ค. 64 ส.033/2564 นางสาวอัมพวา แพรเมือง งวดท่ี 2=311,500 บาท

30 จ้างออกแบบสูจิบัตรงานขึ นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ประจ าปี 2564 จ านวน 1 งาน

            15,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

3 ก.ย. 64 4 ต.ค. 64 จ.132/2564 นางสาวพัชรินทร์ เอกอ่อนแสง 1 งวด ระหว่างส่งมอบ

31 จ้างพิมพ์สูจิบัตรงานขึ นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ าปี 
2564 จ านวน 1 งาน

            29,425.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

22 ก.ย. 64 4 ต.ค. 64 จ.135/2564 บริษัท ชยากร พริ นติ ง จ ากัด ระหว่างลงนามใบส่ังจ้าง

32 ทุนวิจัย: ภาพยนตร์ไทยกับการสร้างการรับรู้ปัญหาสังคม ทศวรรษ 
2510 ถึงทศวรรษ 2530

            25,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

- 30 พ.ค. 65 ทุนวิจัย อภิสิทธ์ิ ปานอิน

33 ทุนวิจัย: การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยซ่อนสัญญะทางการเมืองใน
ประเทศไทย

            15,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

- 30 เม.ย. 65 ทุนวิจัย พงศรันย์ จิตต์สวาสด์ิ

34 จ้างพิมพ์หนังสือภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2510 - 
2519 เล่มท่ี 1 (พ.ศ. 2510 - 2514)

          497,550.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์

2 ก.ย. 64 2 ต.ค. 64 จ.129/2564 บริษัท อมรินทร์พริ นติ ง แอนด์ พับลิซซ่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

1 งวด ระหว่างส่งมอบ
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35 ทุนวิจัย: เอกลักษณ์ท่ีปรากฎในภาพยนตร์ของสมโพธิ แสงเดือนฉาย              7,500.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ 
รายการกันเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปี 63

- 31 พ.ค. 65 ทุนวิจัย นนทยา ณ สงขลา

36 ทุนวิจัย: กลยุทธ์สู่ความส าเร็จของภาพยนตร์เร่ืองฉลาดเกมส์โกง             15,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ 
รายการกันเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปี 63

- 31 พ.ค. 65 ทุนวิจัย ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

37 จ้างปรับปรุงและพัฒนาส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Grand Cafe' & 
Salon Indien จ านวน 1 งาน

          168,781.80 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

1 ก.ย. 64 31 ต.ค. 64 ส.034/2564 บริษัท เอส.เอส.เค โซลูช่ัน จ ากัด 2 งวด งวดท่ี 1=112,521.20
 บาท งวดท่ี 2=168,781.80 
บาท

38 จ้างออกแบบปรับปรุงพื นท่ีศูนย์บริการและนิทรรศการภายในฉาก
อาคารมงคลบริษัท เมืองมายา จ านวน 1 งาน

          235,400.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

3 ก.ย. 64 2 ธ.ค. 64 ส.035/2564 บริษัท ต้นคิด ดีไซน์ จ ากัด ระหว่างด าเนินการ

39 จ้างออกแบบป้ายบอกทางและบริการ (signage) ภายในอาคารและ
พื นท่ีหอภาพยนตร์

          495,410.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

28 ก.ย. 64 27 ธ.ค. 64 ส.040/2564 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ระหว่างลงนามในสัญญา

40 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมนิทรรศการโรงถ่ายจ าลองแบล็คมารีอา           199,956.25 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

28 ก.ย. 64 12 พ.ย. 64 ส.043/2564 บริษัท ไทยเทค อินเตอร์แมค จ ากัด วธ.0900.3/348 ลงวันท่ี 31 
ส.ค. 64 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่
ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

41 จ้างท าวัตถุจัดแสดงนาฬิกายักษ์จากภาพยนตร์ HUGO เพ่ือ
ประกอบนิทรรศการลานไปดวงจันทร์

          480,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

30 ก.ย. 64 29 ธ.ค. 64 ส.045/2564 นายเอนกพงษ์ สุวรรณพุฒ วธ.0900.3/350 ลงวันท่ี 31 
ส.ค. 64 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่
ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

42 จ้างจัดท าประติมากรรมชุดสวรรค์มืด ท่ายืนคุณสุเทพ วงศ์ก าแหง 
เท่าขนาดนักแสดงจริง

          180,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

25 พ.ค. 64    2 ส.ค. 64 ขยาย
เวลา

จ.099/2564 นายนรกฤต กันทรกรวิไล   2 งวด งวดท่ี 1=72,000 
บาท งวดท่ี 2=108,000 บาท
 ระหว่างส่งมอบ

43 จ้างจัดท าประติมากรรมชุดสวรรค์มืด ท่าน่ังคุณสืบเน่ือง กันภัย  เท่า
ขนาดนักแสดงจริง

          180,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

25 พ.ค. 64    2 ส.ค. 64 ขยาย
เวลา

จ.100/2564 นายจรัญ  สวรรคโลก   2 งวด งวดท่ี 1=72,000 
บาท งวดท่ี 2=108,000 บาท
 ระหว่างส่งมอบ

44 จ้างผลิตผลไม้และขนมจ าลองส าหรับตกแต่งรถเข็นขายผลไม้โบราณ
 จ านวน 1 งาน

            38,360.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

10 ส.ค. 64 15 ต.ค. 64 จ.118/2564 นายเฉลิมเกียรติ ล้วนพร ระหว่างส่งมอบงวดท่ี 2=
38,360 บาท

45 ซื อหนังสือด้านภาพยนตร์และเก่ียวเน่ืองจ านวน 102 ช่ือเร่ือง           299,408.40 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน

13 ส.ค. 64 14 ธ.ค. 64 ซ.069/2564 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

1 งวด ระหว่างส่งมอบ

46 ซื อหนังสือภาษาอังกฤษด้านภาพยนตร์ จ านวน 206 ช่ือเร่ือง           295,414.20 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน

24 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 ซ.056/2564 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

1 งวด ระหว่างส่งมอบ

47 จ้างแปลงสัญญาณเทปเบต้าเป็นไฟล์ดิจิทัล จ านวน 100 ม้วน           110,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

20 ก.ย. 64 20 พ.ย. 64 จ.134/2564 นายญาณะ วีระประจักษ์ ระหว่างลงนามในใบส่ังจ้าง
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48 ซ่อมเคร่ืองท าความเย็นภายในห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท จ านวน 1 
งาน

            17,500.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

30 ก.ย. 64 10 ต.ค. 64 จ.137/2564 บริษัท คูลล่ิงไลน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด วธ.0900.2/204 ลงวันท่ี 20 
ก.ย. 2564

49 ซื ออะไหล่อิเล็คทรอนิกส์งานแล็บพิมพ์ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 
13 รายการ

          160,400.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

29 ก.ย. 64 28 พ.ย. 64 ซ.078/2564 นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย ระหว่างลงนามในใบส่ังซื อ

50 ซื ออะไหล่อิเล็คทรอนิกส์งานแล็บพิมพ์ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี จ านวน 
38 รายการ

          139,600.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

29 ก.ย. 64 28 พ.ย. 64 ซ.079/2564 นายจักรกฤษ บุญมา ระหว่างลงนามในใบส่ังซื อ

51 จ้างติดตั งราวเหล็กกันตกอาคารฟิล์มทาวเวอร์ ชั น 2 และชั น 3 
จ านวน 1 งาน

            94,695.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

31 ส.ค. 64 30 ก.ย. 64 จ.128/2564 บริษัท เอ็ม.อี. สแตนเลส แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

1 งวด ระหว่างส่งมอบ

52 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศจากตู้คอนเทนเนอร์ จ านวน 4 เคร่ือง             26,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

3 ก.ย. 64 18 ก.ย. 64 จ.130/2564 นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1 งวด ระหว่างตรวจรับ

53 จ้างติดตั งระบบไฟฟ้าตู้คอนเทนเนอร์เก็บฟิล์มภาพยนตร์ช่ัวคราว 
จ านวน 1 งาน

            97,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

3 ก.ย. 64 2 พ.ย. 64 จ.131/2564 นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1 งวด ระหว่างตรวจรับ

54 จ้างท าเร่ืองย่อภาพยนตร์สารคดี จ านวน 975 รายการ             50,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

2 พ.ย. 63 30 ก.ย. 64 ส.014/2564 นายพิรักษ์ ชวนะเกรียงไกร 1 งวด (งวดสุดท้าย) งวดละ 
50,000 บาท

55 จ้างท าเร่ืองย่อภาพยนตร์สารคดี จ านวน 500 รายการ             25,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

15 ม.ค. 64 30 ก.ย. 64 ส.019/2564 นางกนิษฐา บุญทราพงษ์ 1 งวด (งวดสุดท้าย) งวดละ 
25,000 บาท

56 จ้างท าเร่ืองย่อภาพยนตร์สารคดี จ านวน 475 รายการ             48,000.00 งบด าเนินการตามภารกิจ งาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเก่ียวเน่ือง

1 ก.พ. 64   30 ก.ค. 64 ส.020/2564 นางสาวพุทธพร คุ้มวงษ์ 1 งวด งวดท่ี 2 (สุดท้าย) 
48,000 บาท

57 จัดซื อเคร่ืองดูดควันพร้อมติดตั งในโรงอาหารส าหรับการให้บริการ
แก่ประชาชน ณ ชั น 1 อาคารสรรพสาตร จ านวน 3 เคร่ือง

            16,476.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงานและ
อุปกรณ์ปฏิบัติงานท่ัวไป

30 ส.ค. 64 29 ก.ย. 64 ซ.072/2564 บริษัท ลัคกี เฟลม จ ากัด 1 งวด ระหว่างส่งมอบ

58 ซื อเคร่ืองปรับอากาศ ตู้ควบคุมสลับการท างาน และเดินระบบไฟฟ้า
เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตั ง ตู้คอนเทนเนอร์เก็บฟิล์มภาพยนตร์ 
จ านวน 1 งาน

          118,000.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงานและ
อุปกรณ์ปฏิบัติงานท่ัวไป

6 ก.ย. 64 5 พ.ย. 64 ซ.074/2564 นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1 งวด ระหว่างตรวจรับ

59 สัญญาจ้างดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ือง (Scanity) จ านวน 1 งาน           398,040.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิง
เก่ียวเน่ือง

7 พ.ค. 64 7 พ.ค. 65 ส.029/2564 บริษัท โกลเด้นด๊ัก อินเตอร์ เนช่ันแนล 
จ ากัด

1 งวด งวดละ 398,040 บาท
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60 ซื อเคร่ืองลดความชื น จ านวน 4 เคร่ือง           103,618.80 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศน์และส่ิง
เก่ียวเน่ือง

20 ก.ย. 64 20 ต.ค. 64 ซ.075/2564 บริษัท โมเดิร์นคูล ดีเอช จ ากัด 1 งวด ระหว่างส่งมอบ

61 เคร่ืองป้ัมลม (Air Compressor) จ านวน 1 เคร่ือง           329,025.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิง
เก่ียวเน่ือง

30 ก.ย. 64 27 ก.พ. 65 ส.046/2564 บริษัท เมคคานิก้า จ ากัด ระหว่างลงนามในสัญญา

62 ซื อเคร่ืองสแกนนิตยสาร จ านวน 1 เคร่ือง             20,223.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิง
เก่ียวเน่ือง

4 ส.ค. 64 30 ก.ย. 64 ซ.066/2564 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 1 งวด ระหว่างส่งมอบ

63 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองลดความชื นภายในห้องเย็นเก็บฟิล์มและ
ห้องพักฟิล์ม (ไม่รวมอะไหล่) จ านวน 1 งาน

            40,125.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิง
เก่ียวเน่ือง

21 เม.ย. 64 30 ก.ย. 65 จ.081/2564 บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

5 งวด งวดท่ี 2 - 6 งวดละ 
8,025 บาท

64 ซื อฮาร์ดดิสก์ส าหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย NAS X-San
 Storage

          179,161.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิง
เก่ียวเน่ือง

13 ส.ค. 64 10 ต.ค. 64 ซ.071/2564 บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ ากัด 1 งวด ระหว่างส่งมอบ

65 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์ม จ านวน 1 งาน              6,634.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิง
เก่ียวเน่ือง

21 ต.ค. 63 13 ต.ค. 64 จ.008/2564 บริษัท คูลล่ิง คอนเซ็พช่ัน จ ากัด 1 งวด งวดท่ี 8 (งวดสุดท้าย) 
งวดละ 6,634 บาท

66 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเย็นห้องเย็นเก็บฟิล์มไนเตรท (ไม่รวม
อะไหล่) จ านวน 1 งาน

            16,050.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิง
เก่ียวเน่ือง

10 พ.ย. 63 31 ต.ค. 64 จ.020/2564 บริษัท คูลล่ิงไลน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 3 งวด งวดท่ี 4-6 งวดละ 
5,350 บาท

67 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บและบริหารจัดการเครือข่ายส่ือวีดิ
ทัศน์ความคมชัดสูง (Xsan Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
(Client)

          155,150.00 งบลงทุน ครุภัณฑ์อนุรักษ์
ภาพยนตร์ ส่ือโสตทัศและส่ิง
เก่ียวเน่ือง

27 ส.ค. 64 31 ส.ค. 65 จ.125/2565 บริษัท ดี เอส เทค โซลูชัน จ ากัด 5 งวด งวดละ 31,030 บาท

68 ซื อม่านม้วนระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั ง จ านวน 1
 งาน

        5,950,000.00 งบลงทุน งานกันสาดอาคารภายใน
หอภาพยนตร์

28 ก.ย. 64 28 มี.ค. 65 ส.041/2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ม่านดีบ้านสวย ระหว่างลงนามในสัญญา

69 จ้างจัดท างานท่ีจอดรถและส่ิงอ านวยความสะดวก         6,710,000.00 งบลงทุน งานท่ีจอดรถและส่ิงอา
นวยความสะดวก

27 ก.ย. 64 5 ม.ค. 65 ส.039/2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยโย คอนกรีต ระหว่างลงนามในสัญญา

70 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฉากอาคารโฮเทลสคริบในนิทรรศการเมืองมายา           499,583.00 งบลงทุน งานปรับปรุงการบริการ
และครุภัณฑ์เพ่ือปฎิบัติงานและ
บริการ

28 ก.ย. 64 12 ธ.ค. 64 ส.042/2564 บริษัท ไทยเทค อินเตอร์แมค จ ากัด ระหว่างลงนามใบส่ังจ้าง

71 ซื อเคร่ืองปรับอากาศและเดินระบบสายเมนไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศ
พร้อมติดตั ง จ านวน 1 งาน อาคารสรรพสาตรศุภกิจ

          470,800.00 งบลงทุน งานปรับปรุงบริการ
ครุภัณฑ์เพ่ือปฏิบัติงานและบริการ

29 ก.ย. 64 28 ธ.ค. 64 ซ.077/2564 บริษัท วุฒิชัย เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม จ ากัด ระหว่างลงนามใบส่ังซื อ

72 สัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื นท่ีและงานระบบส าหรับห้อง
นิทรรศการชั น 2 จ านวน 1 งาน

        9,300,000.00 งบลงทุน งานปรับปรุงพื นท่ีและ
งานระบบส าหรับห้องนิทรรศการ
ชั น 2

3 พ.ค. 64 30 ก.ย. 64 ส.027/2564 บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท ระหว่างด าเนินการ
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73 จ้างก่อสร้างงานภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน  าในบริเวณภูมิทัศน์ และ
ควบคุมการเข้าออกอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ 
จ านวน 1 งาน

        9,400,000.00 งบลงทุน งานภูมิทัศน์และส่ิง
อ านวยความสะดวกพื นท่ีหอ
ภาพยนตร์

15 ม.ค. 64 11 พ.ย. 64 ส.015/2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยโย คอนกรีต 3 งวด งวดท่ี 4=3,760,000 
บาท งวดท่ี 5 =2,820,000 
บาท งวดท่ี 6=2,820,000 
บาท

74 จ้างก่อสร้างระบบน  าประปาส ารอง อาคารเมืองมายา         1,990,000.00 งบลงทุน ระบบน  าประปาส ารอง 
อาคารเมืองมายา

27 ก.ย. 64 26 ธ.ค. 64 ส.036/2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยโย คอนกรีต ระหว่างลงนามในสัญญา

75 จ้างก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าแรงต่ าและสายส่ือสารลงใต้ดิน       11,800,000.00 งบลงทุน ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ า 
และสายส่ือสาร ลงใต้ดิน

27 ก.ย. 64 25 ม.ค. 65 ส.037/2564 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธาดานครเอ็นจิเนียร่ิง ระหว่างลงนามในสัญญา

76 จ้างก่อสร้างจ้างจัดท าห้องเก็บภาพยนต์ส่ือโสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง
 จ านวน 1 งาน

      36,100,000.00 งบลงทุน ห้องเก็บภาพยนตร์ ส่ือ
โสตทัศน์ และส่ิงเก่ียวเน่ือง

27 ก.ย. 64 24 ก.พ. 65 ส.038/2564 บริษัท โค-แพค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ระหว่างลงนามในสัญญา

77 สัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างจัดท าห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่ือ
โสตทัศน์และส่ิงเก่ียวเน่ือง และระบบป้องกันอัคคีภัย จ านวน 1 งาน

      36,500,000.00 งบลงทุน ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ส่ือโสตทัศน์และส่ิง
เก่ียวเน่ือง และระบบป้องกันอัคคีภัย

15 มิ.ย. 64 12 ธ.ค. 64 ส.031/2564 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากัด

ระหว่างด าเนินการ

78 ซื อโต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์จ านวน 1 ชุด         1,053,510.00 งบลงทุน โต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์ 
รายการกันเงินเบิกจ่ายเหล่ือม
ปีงบประมาณ 2563

29 ก.ย. 64 26 ก.พ. 65 ส.044/2564 บริษัท มาเจสตี  เอเชีย จ ากัด ระหว่างลงนามในสัญญา

   131,429,554.83รวม



 
 
 

๔.๘ เรื่อง แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  แผน
แม่บทองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และ ตัวชี้วัดองค์การมหาชนของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การมหาชน และใช้เป็นแผนในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) แผนงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์  แผนแม่บทองค์กรคุณธรรมและความ
โปร่งใส และ ตัวชี้วัดองค์การมหาชนของคณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชน 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (เอกสารเพ่ิมเติม) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชมุ 

 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
....................................... 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

กิจกรรมการด าเนินการ/โครงงาน ของแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ประเด็นการด าเนินงาน  :   งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๑.เพ่ือให้หอภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม
กับต าแหน่งงานในต าแหน่งงานที่ 
ยังว่างอยู่ 

หอภาพยนตร์สามารถบรรจุ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน  

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ยังว่างอยู่เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี
ศักยภาพตามตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 
ไตรมาสที่ ๑ 
- เจ้าหน้าที่เทคนิค  ๑ อัตรา 
- นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๑ อัตรา 
 
ไตรมาสที่ ๔ 
- ช่างฉายภาพยนตร์  ๑ อัตรา 

ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕  

๒.เพ่ือให้หอภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
และสมรรถนะ (Competency) 
ของเจ้าหน้าที่เหมาะสม 

หอภาพยนตร์สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปีละ ๒ 
ครั้ง  

ไตรมาสที่ ๑  
๑. เจรจาและจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) รายบุคคลตั้งแต่รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่งเสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒. คณะท างานร่วมก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและสรุปผลการ
ประเมินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอรายชื่อผู้
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency) ต่อผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ
และแต่งตั้งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
ไตรมาสที่ ๒  

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 



วัตถุประสงค ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
ไตรมาสที่ ๓  
๑. คณะท างานฯ สรุปผลการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๒. คณะท างานฯ พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัตงิานที่เสนอโดยหัวหน้าฝ่าย (ถ้ามี) 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
ไตรมาสที่ ๔ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

๓.ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
หอภาพยนตร์ฯ และพระราช
กฤษฎีกาฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๓   

มีการปรับปรุงระเบียบหรือ
ประกาศด้านการบริหารงาน
บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ 
และพระราชกฤษฎีกาฯ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓   

ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ, พระราชกฤษฎีกาฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓  เช่น 
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาใน
วันท าการและวันหยุดงาน  
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนวินัยและ
การสั่งพักงาน  
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร 
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 
 

 



 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ประเด็นการด าเนินงาน  :   งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑. เพ่ือพัฒนาหอภาพยนตร์ให้ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม
ยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ 

 
 

บุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และเข้าร่วมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์
หอภาพยนตร์ฯ ฉบับต่อไป 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  
- อบรมเรื่องฉากทัศน์อนาคต (Future scenario) ของหน่วยหอภาพยนตร์ 
- จัดกิจกรรมให้บุคลากรหอภาพยนตร์เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ฯ  
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน   

ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๒. เพ่ือพัฒนาหอภาพยนตร์ให้
เป็นองค์กรคุณธรรม ตาม
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ และ 
แผนแม่บทองค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  

บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ไดเ้ข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ และ 
กิจกรรมจิตอาสาหรือสาธารณะ
ประโยชน์  

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นองค์กรคุณธรรม 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรมนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่อง 
(FIAF) 
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติศาสนกิจ  
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือสาธารณะประโยชน์ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕  

๓. เพ่ือให้บุคลากรหอภาพยนตร์
มีศักยภาพรองรับการเป็น
องค์การมหาชน ๔.๐ ตามตัวชี้วัด
ของ กพม.  
 

บุคลากรไม่น้อยร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 
และ ศักยภาพทางภาษา เพ่ือ
รองรับการเป็นองค์การมหาชน 
๔.๐ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรหอภาพยนตร์ให้มีศักยภาพที่
รองรับการเป็นองค์การมหาชน ๔.๐  เช่น 
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพแต่ละบุคคล เช่น การบูรณะ
ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การอนุรักษ์ภาพยนตร์ การอนุรักษ์วัตถุและสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การเงิน การตรวจสอบภายใน 
การจัดการพิพิธภัณฑ์ การออกแบบนิทรรศการ การจัดการจดหมายเหตุ เป็นต้น 
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่ออนาคต เช่น สมรรถนะ
เพ่ือการท างานแบบมืออาชีพ สมรรถนะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สมรรถนะเพ่ือการ
ท างานสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายองค์กร เป็นต้น  
- อบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
- ติดตามและประเมินผลการน าความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 



 
 
 

๔.๙ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ 
 

สาระส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอ

ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบ
วาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่าย
เลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการด าเนินการต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาแล้ว จึงขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (มีเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 

พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ 
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................................................................................................ ..............................................................................
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ผลด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตคณะกรรมกำรหอภำพยนตร์ 

ข้อเสนอแนะ ผลด ำเนินกำร 
๑. ปรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมการ
ให้เชื่อมโยงกัน การส่งข่าวสารต่างๆ หรือกิจกรรมของ
หอภาพยนตร์ให้กับคณะกรรมการอยากให้มีการ
สื่อสารกันมากขึ้น 

หอภาพยนตร์ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมในกลุ่ มไลน์ของคณะกรรมการหอ
ภาพยนตร์เพ่ือให้รับทราบการด าเนินงาน 

๒. กิจกรรมของหอภาพยนตร์ในช่วงสถานการณ์โควิด
เสนอฝ่ายบริหารท าหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานต่างๆ  ส่งลิงค์หรือ QR Code ให้ทาง
หน่วยงานเผยแพร่ให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวเพ่ือเป็นการ
ผ่อนคลายและได้รู้จักหน่วยงานหอภาพยนตร์มากข้ึน 

หอภาพยนตร์ จะรั บข้ อ เสนอแนะไป พิจ า รณา
ด าเนินการ 

๓. การใช้สื่อออนไลน์ให้มีประโยชน์ ในการขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซด์หรือไลฟ์เฟซบุ๊คเพ่ือให้คนรู้จัก
สินค้าของหอภาพยนตร์ จัดอบรมเทคนิคการขาย
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลร้านค้า 

หอภาพยนตร์ได้ด าเนินการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร
การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางไลน์และเฟชบุ๊ค 

๔. จัดท าหนังสือคุณโดม สุขวงศ์ เสนอท าคลิปวีดีโอน า
ชม และควรจัดตั้ ง คณะท างานติ ดตามผลการ
ด าเนินงาน 

หอภาพยนตร์ได้จัดท าภาพยนตร์สารคดี เรื่อง  ฝันจะ
เก็บฝันของชาติ The Dream Keepers เพ่ือบอกเล่า
เรื่องราวของหอภาพยนตร์ หน่วยงานด้านการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ ตั้งแต่สมัยก่อตั้ง จวบจนกระทั่งเป็นหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  จากค าบอกเล่าของคน
หอภาพยนตร์ที่มีความฝันจะเก็บฝันของชาติ และหอ
ภาพยนตร์ได้บันทึกการน าชมพิพิธภัณฑ์โดยคุณโดม
เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 

๕. เสนอเปิดตลาดนัดขายของเป็นสินค้าทั่วไป หรือ
สินค้าท่ีเชื่อมโยงกับหอภาพยนตร์ 

หอภาพยนตร์ จะรั บข้ อ เสนอแนะไป พิจ า รณา
ด าเนินการ 

๖. หอภาพยนตร์ขาดการเชื่อมโยงกับทางจังหวัด
นครปฐม เห็นควรสร้างความสัมพันธ์เพ่ือผลักดันให้หอ
ภาพยนตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
นครปฐม 

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลหอภาพยนตร์เพ่ือผลิตเอกสารท่องเที่ยว
และจัดท าแผนป้าย QR Code ติดตั้งที่เมืองมายา ให้
ข้อมูลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนครปฐม และหอ
ภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไปพัฒนาต่อไป 
     หอภาพยนตร์ได้บูรณาการความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวกับจังหวัดนครปฐม โดยทางจังหวัดได้
จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครปฐม 
ประกอบด้วยคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวสามภาษา 
(ไทย อังกฤษ จีน) และหนังสือโฟโต้บุ๊คนครปฐม ซึ่งมี
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ข้อเสนอแนะ ผลด ำเนินกำร 
ภาพถ่ายและข้อมูลการมาเที่ยวหอภาพยนตร์ปรากฏ
เด่นชัด เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด
ที่ไม่ควรพลาด  

๗. เห็นควรมีเจ้าหน้าที่ทางด้านการสื่อสารองค์กรเพ่ือ
รับผิดชอบโดยตรงและท างานเชิงรุก  

หอภาพยนตร์ จะรั บข้ อ เสนอแนะไป พิจ า รณา
ด าเนินการ 

๘. สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จัดท า
แคมเปญร่วมกันเป็นการประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์
ให้คนรู้จักมากขึ้น 

ปัจจุบันหอภาพยนตร์ท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  
(มิวเซียมสยาม) โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และร่วมกับชมรมสมองใส
ใจสบาย ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  และบริษัทชีว ามิตร 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด   จัดกิจกรรมภาพยนตร์กับ
ผู้สูงอายุ 
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