
เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่5.4 

หน้าที่ 1 
 

1. ตารางติดตามแผนปฏบิัติการหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน 
ผลด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้
ได้มาตรฐานของสมาพันธ์หอ
ภาพยนตรร์ะหว่างชาต ิ(FIAF) 

การจัดท าและพัฒนา
หลักเกณฑ์การจัดหา
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ของหอภาพยนตร์และการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการกรุ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 

การน าข้อมูลระดบั item 
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วน
สมบูรณ์เข้าใส่ในระบบ
เทคโนโลยีฯไดส้ะสม
จ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของกรุ 

 - งานอนุรักษ์ภาพยนตร ์ 
สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง  
 - งานช าระฟิลม์ภาพยนตร ์
สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 

การวิเคราะห์ข้อมลู : ปรับข้อมูล
ตารางของงานซ่อมสงวนรักษาฯ 

 ตามแผน ฝ่ายอนุรักษ/์ 
งานฟิล์ม 

  การแสวงหาภาพยนตรไ์ทย
ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 
2564 

มีการตดิต่อประสานงาน
กับผู้สร้างภาพยนตร์ในปี 
พ.ศ. 2555 - 2564 ได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 - งานอนุรักษ์ภาพยนตร ์สื่อ
โสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง  

- รวบรวมข้อมูล ผู้สร้างภาพยนตร ์ 
ปี พ.ศ. 2555-2564 รวม 475 เรื่อง 
ประสานงานกับผู้สร้างและได้รับ
มอบไฟล์แล้ว 103 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 21.99  

 ตามแผน ฝ่ายอนุรักษ ์/ 
งานจัดหา 

  1. การซ่อม พิมพ์ฟิล์ม และ
แปลงสัญญาณดิจิทัล 
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
และการบูรณะภาพยนตรไ์ด้
ตามมาตรฐานการอนุรักษ ์

- สร้างองค์ความรูเ้รื่อง
การพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์
(KM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - งานอนุรักษ์ภาพยนตร ์สื่อ
โสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง  
 - งานแปลงสญัญาณสื่อโสต
ทัศน์และสิ่งเกีย่วเนื่อง 

1. การปฏิบัติงานแล็บ : ท าความ
สะอาดถังลา้งฟิล์ม และผสม
น  ายา Developer ใหม่   

2. การปฏิบัติงานพิมพ-์ล้างฟิล์ม
ภาพยนตรส์ี :  
- เกรดสี ภ.มนต์รัก

ทรานซิสเตอร์ R5-R7  และ
ท าการพิมพ์-ล้างฟิล์มทั งม้วน
เพื่อท าการฉายดสูี                                        

- แก้สี R1-R2 (ครั งท่ี2) 
หลังจากท่ีได้ใหส้ีจากเครื่อง 
Color Master จึงท าการ
พิมพ์-ล้างเต็มม้วน และน ามา
ฉายเทียบกับ Copy เดิมที่มี
อยู่เพื่อเปรียบเทียบสีที่โรง
ภาพยนตร์ ชั น 7   

 ตามแผน ฝ่ายอนุรักษ/์งาน
ฟิล์ม /งานดิจิทัล 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่5.4 

หน้าที่ 2 
 

1. ตารางติดตามแผนปฏบิัติการหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน 
ผลด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

- การแปลงสญัญาณ
ดิจิทัลเทปและฟิลม์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง 17,500 
รายการ 

- บูรณะภาพยนตร์ 
จ านวน 1 รายการ 

- แปลงสัญญาณ 8,972 รายการ  
- งานบูรณะภาพยนตร์  
บูรณะ (Diamant Film 
Restoration) 
1. เมียหลวง C331-00030 
- ลบรอยที่ละเฟรม ม้วน1 (เสร็จ) 
- ลบรอยที่ละเฟรม ม้วน2 (ยังไม่
เสร็จ) 

  2. การจัดและปรับพื นท่ีให้
เหมาะสมกับการเก็บรักษา
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ทั งในระบบอะนาลอกและ
ระบบดิจิทลัให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องได้น าเข้าห้อง
เก็บอย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วนร้อยละ 100 

งานอนุรักษ์ภาพยนตรส์ื่อโสต
ทัศน์และสิ่งเกีย่วเนื่อง  

- เตรียมงานติดตั งประตูห้องสไลด์
ห้องเก็บฟิล์มฯ 

- เตรียมงานติดตั งฝ้าส าเรจ็รูป 
- เตรียมงานแก้ไขสญัญา 
- มีมติงานพื น เปลีย่นจาก 

Expoxy เป็น Pu 
- ตรวจเช็คข้อมลูรายละเอียดการ

รับน  าหนักของพื น 

 ตามแผน   ฝ่ายอนุรักษ/์ฝ่าย
บริหารกลาง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์
การศึกษาค้นคว้าดา้น
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ของประเทศไทย 

การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์
และสิ่งเกีย่วเนื่องเพื่อให้
บริการ 

- Video On Demand 
(VOD)  2,500 รายการ 
- ภาพนิ่ง 15,000 รายการ 
- นิตยสาร 1,000 รายการ 
- หนังสือ 500 รายการ 

- งานอนุรักษ์ภาพยนตร ์สื่อ
โสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง  

- งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
- งานห้องสมุดและโสตทัศน 

สถาน 

- Video On Demand (VOD)  
1,546 รายการ 

- ภาพนิ่ง 9,325 รายการ 
- นิตยสาร 638 รายการ 
- หนังสือ 300 รายการ 

 ตามแผน ฝ่ายอนุรักษ/์ 
สิ่งเกี่ยวเนื่อง/
สารสนเทศ/
ห้องสมุด 

  การสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร ์

งานวิทยานิพนธ ์หรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
สนับสนุนมีการน าเสนอใน
เวทีวิชาการหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
จ านวน 3 เรื่อง 

- งานเผยแพร่องค์ความรู ้
ด้านภาพยนตร ์

สนับสนุนงานวิจัย 5 เรื่อง  
โดยทั ง 5 เรื่อง เบิกจ่ายทุน  
งวดที่ 1 แล้ว  

 ตามแผน  ฝ่ายเผยแพร/่
สถาบันหนังไทย 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่5.4 

หน้าที่ 3 
 

1. ตารางติดตามแผนปฏบิัติการหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน 
ผลด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการ
เผยแพร่และการให้บริการของ
หอภาพยนตร์ใหส้ามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและ
นานาชาติ 

1. การสร้างเครือข่ายการ
เผยแพรห่รือการให้บริการ
ข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง 

จัดท า MOU กับ
มหาวิทยาลยัเพื่อเป็น
เครือข่ายการเผยแพร่หรือ
การให้บริการข้อมูลของ
หอภาพยนตร์อย่างน้อย 
จ านวน 2 แห่ง 
 

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร ์

- ความคืบหน้างานบริการ VOD 
ของหอภาพยนตร์ ฝ่ายเผยแพร่
อยู่ระหว่างประสานห้องสมุด
กลางของมหาลัยเชียงใหม ่

- ประสานงาน ม.รามค าแหง วิทยา
เขตพังงาเพิ่มเติม  

 ตามแผน  ฝ่ายเผยแพร ่

  2. ขยายช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลที่สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 

- ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการบริการ
เว็บไซต์ของ หภ.  

   ร้อยละ 85 และมผีู้เข้า
ชมเพิ่มขึ น ร้อยละ 10 
จากฐานปีที่ผ่านมา   

- ปรับปรุงระบบการให ้
  บริการสืบค้นออนไลน ์
  1 ระบบ  

- งานจัดฉายภาพยนตร ์ 
- งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

-  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 55,300 ราย    
(230,412 ครั ง)      

 -  มีแนวทางในการพัฒนาระบบ 
Public Interface ของโปรแกรม 
Adlib เพื่อการสืบค้นออนไลน์
ของห้องสมุดและโสตทัศน  
สถาน เชิด ทรงศร ี

 

 ตามแผน ฝ่ายเผยแพร/่งาน
ประชาสมัพันธ์  

  พัฒนาพื นท่ีของหอ
ภาพยนตร์ใหเ้ป็นพื นที่แหล่ง
การเรยีนรู้นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต 

- จัดท านิทรรศการชั น 3 
และตู้จดัแสดงบริเวณ
โถงบันไดทั งหมดแล้ว
เสร็จ  

- ผู้เข้าชมนิทรรศการมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

- งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ 

- งานนิทรรศการชั น 3  
และตู้จดัแสดง 

-  สรุปแนวคิดเรื่องการจัด
นิทรรศการชั น 3 และเตรยีม
วางแผนด าเนินงาน  

- วางแผนและประเด็นค าถาม  
เพื่อส ารวจความพึงพอใจผู้ชม
นิทรรศการปี 65  

 ตามแผน ฝ่ายเผยแพร/่งาน
พิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรน า
ในการใช้ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องไปสู่การสร้างปัญญา
ในสังคมไทย 
  

1. การจัดท าต าราและคู่มือ
การสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อ
เป็นวิชาเลือก 

จัดท าวิชาภาพยนตร์เป็น
รูปแบบคอรส์ออนไลน์
ส าเรจ็ 1 หลักสตูร 

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร ์

- มีการประชุมจดัท าโครงสรา้งวิชา
ภาพยนตร์ 1 ครั ง และอยู่ระหว่าง
การเลือกแพลตฟอร์มที่จะใช้
เผยแพร ่

 ตามแผน ฝ่ายเผยแพร/่
สถาบันหนังไทย 



เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที ่5.4 

หน้าที่ 4 
 

1. ตารางติดตามแผนปฏบิัติการหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน 
ผลด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

 2 จัดหาภาพยนตร์ตาม
รายชื่อภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์ก าหนดพร้อมทั ง
อบรมครเูพื่อให้ครูใช้
ภาพยนตรเ์ป็นสื่อในการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตร 

จัดหาภาพยนตร ์จ านวน 
10 เรื่อง และอบรมครู
อย่างน้อย 1 ครั ง 

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร ์

- จัดหาภาพยนตร์เพิ่มเติมอีก  
8 เรื่อง จากท่ีมีอยู่แล้ว 2 เรื่อง 
ให้ครบ 10 เรื่อง 
- ก าหนดจัดอบรม “การใช้
ภาพยนตร์ในห้องเรียน”   
ในวนัท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 65 
ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอรไ์ซด์       
จ.พิษณุโลก 

 ตามแผน  ฝ่ายเผยแพร/่
สถาบันหนังไทย 

 1. การจัดกิจกรรมจดัฉาย
ภาพยนตร์ที่ศาลายาให้มี
ความหลากหลายในแง่
เนื อหาและกลุ่มเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

 - งานจัดฉายภาพยนตร ์ วางแผนและประเด็นค าถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 
จัดฉายปี 65  

 ตามแผน  ฝ่ายเผยแพร/่งาน
จัดฉาย/ฝ่าย
บริหารกลาง/งาน
แผน 

2. การขยายฐานการใช้
ภาพยนตรย์ังให้เกิดปญัญา
ทั่วประเทศ (ส่งเสริมการจัด
ฉายภาพยนตร์ที่หลากหลาย
และเพิ่มปริมาณจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
โรงหนังโรงเรียน) 

- สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดฉายภาพยนตรส์ะสม
ไม่น้อยกว่า 7 จังหวัด 

- เพิ่มช่องทางออนไลน์ใน
การจัดฉายภาพยนตร์  
1 ช่องทาง 

- ผู้ร่วมกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ จ านวน 
50,000 คน   

 - งานจัดฉายภาพยนตร ์
 - งานส่งเสริมการใช้ 
   ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู ้

1. สนับสนุนการจัดฉายพิพิธภัณฑ์
บ้าน Jim Thompson 

2. สนับสนุนการจัดฉายที่สมาคม
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจ า
ประเทศไทย Fcct  

3. ประสานงานจัดฉายภาพยนตร์ 
เรื่อง สวรรค์มืด ร่วมกับ Dude, 
Movie พื นที่จัดฉายภาพยนตร์
สาธารณะจังหวดัเชียงใหม่  

4. เพิ่มช่องทางจัดฉายออนไลน์
ทาง Netflix  

5. ประสานงานสนับสนุนการจดั
ฉายที่จังหวัดก าแพงเพชร  

6. ประสานงานสนับสนุนการจดั
ฉายที่จังหวัดกาฬสินธุ ์

7. ผู้ร่วมกิจกรรมรวม 40,916 คน  

 ตามแผน ฝ่ายเผยแพร/่งาน
จัดฉาย  
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หน้าที่ 5 
 

1. ตารางติดตามแผนปฏบิัติการหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน 
ผลด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

 3. การจัดกิจกรรมการทาง
วิชาการ 

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม
วิชาการ หรืออบรมด้าน
วิชาการอนุรักษ์ หรือด้าน
กิจกรรมจดัฉายภาพยนตร ์
โดยมีวิทยากรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
จ านวน 2 กิจกรรม 

 - งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร ์

- วางแผนจัดกิจอบรมและ
กิจกรรมวิชาการประจ าปี 65 

- จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ 
“เรียนรู้ ผี เข้าใจคน บน
ภาพยนตร์อาเซียน” ร่วมกบั
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร    
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 65  
โดย มีวิทยากรรับเชญิจาก
ต่างประเทศ  

 ตามแผน ฝ่ายเผยแพร/่
สถาบันหนังไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่มี
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
  
  

การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการหอ
ภาพยนตร ์

ผลการประเมินการ
บริหารองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ร้อยละ 80 

- แผนส่งเสริมคุณธรรม
ภายในองค์กร 

- แผนบริหารความเสี่ยงด้าน
การทุจริต  

- แผนยกระดับคะแนน 
 ITA 2565 

- จัดประชุมชี แจงผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียภายในเพื่อตอบแบบสอบ 
ถามการประเมิน วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 65 

- เจ้าหน้าท่ีหอภาพยนตร์ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบ
แบบสอบตามผ่านระบบ
ออนไลน์ครบตามจ านวนที่
ก าหนด 

 ตามแผน ฝ่ายบรหิารกลาง/
งานแผน 

การส่งเสริมให้บคุลาการ
ของหอภาพยนตร์ปฏิบตัิ
ตามคู่มือการปฏิบตัิงานของ
หอภาพยนตร ์และการน า
หลักจรยิธรรมของ FIAF มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตาม
คู่มือการปฏิบตัิงานของ
หอภาพยนตร ์

- มีการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การด้านหลักจรยิธรรม 
FIAF ปีละ 1 ครั ง โดย
เน้นการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ นจริง 

 - งานพัฒนาบุคลากร ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2565  

 ตามแผน ฝ่ายบรหิารกลาง/
งานพัฒนา
บุคลากร 
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1. ตารางติดตามแผนปฏบิัติการหอภาพยนตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน 
ผลด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
ผลรวม ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนาหอ
ภาพยนตรส์ู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

 - เจ้าหน้าท่ีมคีวามพึง
พอใจในต่อการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตาม
แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 
- เจ้าหน้าท่ีไดเ้ข้าร่วม
อบรม ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพ
ทางภาษารวมไปถึงการใช้
ชีวิตและการท างาน ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 - งานพัฒนาบุคลากร 1. จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อ
เสรมิสร้างพลังใจเติมไฟในการ
ท างานให้ผู้ปฏิบัติงาน 23 พ.ย. 
64 

2. จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความ
สามัคคเีนื่องในเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 27 - 28 
ธ.ค. 64  

3. จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสารบรรณดิจิทัล
ของหน่วยงาน 28 ก.พ. 65  

4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ การท า Action 
plan และทดลองน าข้อคิดเห็น
จากผู้รับบริการมาปรับปรุงงาน
บริการ วันท่ี 15 มี.ค. 65 

5. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ 
“สิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานและ
การอยู่ร่วมกันภายในหน่วยงาน
และสังคม” วิทยากร : คุณ
นัยนา สุภาพึ่ง 11 เม.ย. 65 

 
 
 

 ตามแผน  ฝ่ายบรหิารกลาง/
งานพัฒนา
บุคลากร 
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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

รายจ่าย 
งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

ผูกพันสัญญา 
ร้อยละ 

ผูกพันสัญญา 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

รายจ่ายประจ า ๓๗,๗๙๖,๖๐๐ ๑๘,๕๔๘,๗๗๖ ๔๙.๐๘ ๑๖,๓๘๐,๖๔๒ ๔๓.๓๔ 
รายจ่ายด าเนินงานทั่วไป ๔๑,๔๙๗,๐๐๐ ๒๓,๕๓๕,๖๐๓ ๕๖.๗๒ ๘,๓๑๑,๑๓๗ ๒๐.๐๓ 
รายจ่ายด าเนินการตามแผนงานโครงการ ๒๗,๙๖๕,๙๐๐ ๑๔,๘๒๖,๓๕๒ ๕๓.๐๒ ๔,๖๕๘,๒๕๐ ๑๖.๖๖ 
รายจ่ายลงทุนเพ่ือเพ่ือด าเนินการปกติ ๔๘,๒๖๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๕๘ ๑๑.๔๐ ๒,๘๐๐,๕๕๕ ๕.๘๐ 
รวม ๑๕๕,๕๒๔,๕๐๐ ๖๒,๔๑๐,๗๘๙ ๔๐.๑๓ ๓๒,๑๕๐,๕๘๔ ๒๐.๖๗ 

 

ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ  
ไตรมาสที่ ๑ ๓๒.๐๐  
ไตรมาสที่ ๒ ๕๔.๐๐  
ไตรมาสที่ ๓ ๗๗.๐๐  
ไตรมาสที่ ๔ ๑๐๐.๐๐ 

 

 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ณ วันที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด 
- งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวนทั งสิ น ๑๕๕,๒๕๔,๕๐๐ บาท  
- ด าเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๖๒,๔๑๐,๗๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๓  
- ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๒,๑๕๐,๕๘๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๖๗  
- รายการงบลงทุนทั งหมด ๒๘ รายการ ด าเนินการท าสัญญาแล้ว ๗ รายการ  
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี 2565 
 

    น้ าหนัก  เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
คะแนน  

  
  องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด (ร้อยละ)   เป้าหมาย 

ขั้นต่ า   
(50 คะแนน)  

 เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน)  

 เป้าหมาย 
ขั้นสูง   

(100 คะแนน)  

ผลด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน  

1.1.1  ภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ 
หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือ
เทศกาลภาพยนตร์ในและ
ต่างประเทศ (คะแนน)  
 

8  5.8   6.3 6.8   3   1. นางนาก จัดฉายเทศกาล Slash Film Festival 
ประเทศออสเตรีย 23 ก.ย.- 3 ต.ค. 64 

2. ทองปาน จัดฉายท่ี un.thai.tled ในเทศกาล 
SİNEMA TRANSTOPIA Film Festival Berlin 
2021 วันท่ี 11 พ.ย. 64  

3. สารคดี วันมหาวิปโยค ของ ทวีศักดิ์ วิรยศิริ จัด
ฉายท่ี AMIA วันท่ี 18 พ.ย. 64                                                       

4. พระเจ้าช้างเผือก จัดฉายในโปรแกรม The 
elephant in a wide variety of roles ท่ี 
Stiftung HUMBOLDT FORUM, BERLIN, 
GERMANY  วันท่ี 24 พ.ย. 64 

5. หนังทดลองท่ี หภ. อนุรักษ์จัดฉายในงาน 
Rewind: Goethe Experimental Film 
Workshop 22 - 26 พ.ย. 64                 

6. ทองปาน จัดฉาย Singapore International 
Film Festival ครั งท่ี 32 วันท่ี 27 พ.ย. 64 
 

1.1.2  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ 
และการสร้างเครือข่ายหอ
ภาพยนตร์ร่วมกับหน่วยงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
(กิจกรรม)  

6 8  10  12  8 1. ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซาน 
ประเทศเกาหลีใต้ จดัฉายภาพยนตร์ไทย 
เรื่อง Anatomy of time และ Q&A 
นักแสดงและผู้ก ากับ วันท่ี 12 ต.ค. 64  
โรงภาพยนตร์ช้างแดง หภ.  

2. ผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ 
ifva Fastival ครั งท่ี 27  

3. ผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ 
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี 2565 
 

    น้ าหนัก  เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
คะแนน  

  
  องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด (ร้อยละ)   เป้าหมาย 

ขั้นต่ า   
(50 คะแนน)  

 เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน)  

 เป้าหมาย 
ขั้นสูง   

(100 คะแนน)  

ผลด าเนินงาน 

32nd SGIFF Silver Screen Awards | SGIFF 
2021  

4. ผอ.เป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร ์Jogja-
NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ครั งท่ี 
16 เดือน ธ.ค. 

5. รองสัณห์ชัยเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์ 
Festival Film Dokumenter อินโดนีเซีย 

6. รองก้องเข้าร่วมเสวนา Online Discussion: 
Regions Decentring National Cinemas 
ของ Asian Film Archive วันท่ี 31 มี.ค. 65  

7. รองก้องเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์
Taiwan international documentary film 
festival 

8. รองสัณห์ชัยน าเสนอผลงาน AN ONLINE 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE 
POLITICS OF ASIAN CINEMA PRACTICES 
ของ Department of Cinema Studies, 
NYU วันท่ี 8 เม.ย. 65  
 

1.1.3  การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์
และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ที่ 
หภ.อนุรักษ์ไว้ โดยการจัดท า
นิทรรศการออนไลน์เผยแพร่ผ่าน 
Google art & culture  (ครั ง) 
 
 

8 4,138  6,000   8,000  4,152 
  

  จ านวนผู้เข้าชมเดือน ต.ค. 64  – มี.ค. 65  
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี 2565 
 

    น้ าหนัก  เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
คะแนน  

  
  องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด (ร้อยละ)   เป้าหมาย 

ขั้นต่ า   
(50 คะแนน)  

 เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน)  

 เป้าหมาย 
ขั้นสูง   

(100 คะแนน)  

ผลด าเนินงาน 

1.1.4  
  

การเพ่ิมพูนข้อมูลภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพ่ือ
ให้บริการสาธารณะ (รายการ) 

          

1) ภาพยนตร์  8 2,225   2,500  2,775  1,566  

2) สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์  5 13,696  15,000  16,304  9,325  

1.1.5 จ านวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อโซเชียล
มีเดีย (ครั ง )  

5 7,338,680   7,999,161  8,659,642  5,804,576  

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
2.1 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนนิงาน  
2.1.1 การประเมินความคุ้มค่าในการจัด

กิจกรรมรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ 
 

9 จัดท ารายงานผล
การประเมินความ
คุ้มค่าของแต่ละ
โครงการโดยมี
ประเด็นการ
ประเมินและชุด
ข้อมูลครบ 
ถ้วนตามที่ส านกังาน 
ก.พ.ร. ก าหนด และ
ส่งมายังส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
14 ตุลาคม 2565 

เป้าหมายขั นต่ า + 
เข้าร่วมการประชุม 
เพื่อน าเสนอผลการ
ประเมินความ
คุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการ และได้รับ
ผลการประเมิน
เฉลี่ย 75 คะแนน  

เป้าหมายขั นต่ า + 
เข้าร่วมการประชุม 
เพื่อน าเสนอผล
การประเมินความ
คุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการ และ
ได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย 95 
คะแนน 

N/A รวมรวมข้อมูลหลักการและแผนด าเนินงาน
ของแต่ละโครงการ 

2.2.2 การประเมินความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ 
 
 

8 รวมรวมข้อมูลหลักการ และแผน
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ 

2.2.3  การประเมินความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน 

8 รวมรวมข้อมูลหลักการ และแผน
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ 

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน  

5 -  ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่เกิน

1. ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน

ร้อยละ 
18.55 
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี 2565 
 

    น้ าหนัก  เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
คะแนน  

  
  องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด (ร้อยละ)   เป้าหมาย 

ขั้นต่ า   
(50 คะแนน)  

 เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน)  

 เป้าหมาย 
ขั้นสูง   

(100 คะแนน)  

ผลด าเนินงาน 

กรอบวงเงินรวมฯที่
คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

บุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ 
ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด  
2.ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละค่าใช ้
จ่ายด้านบุคลากร
ตามแผนที่เสนอต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ 
ต้นปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน    

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวช้ีวัดบังคับ)    

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  10          
1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล 

(Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) ประเด็นการด าเนินงาน 
การใช้ข้อมูลภาพยนตร์เพ่ือเป็นสื่อ
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม 
และศิลปวัฒนธรรม โดย
ครอบคลุมตามพื นที่จังหวัดต่างๆ 
ภายในประเทศไทย 

  มีรายชื่อชุดข้อมูล         
(Data Set)  
ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างาน
ตามประเด็นการ
ด าเนินงานภายใต้ 
Focus Area  

 มีค าอธิบาย
ข้อมูล 
(Metadata)  
ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ 
สพร. ก าหนด 
(14 รายการ) 
ของทุกชุดข้อมูล  
(15 คะแนน) 

 มีระบบบัญชี
ข้อมูลของ
หน่วยงาน  
(Agency 
Data 
Catalog) 

 น าขึ้นชุดข้อมูล 
metadata 
และระบุ
แหล่งข้อมูล 
ส าหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัด
ในหมวดหมู่
สาธารณะ 
ร้อยละ 100 
ของชุดข้อมูล
เปิดทั งหมดบน
ระบบบัญชี
ข้อมูลของ
หน่วยงาน  
เพื่อให้สามารถ

N/A  ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  
เพ่ือพิจารณารายชื่อชุดข้อมูล (Data Set)  
และส่งส านักงานสถิติแห่งชาติภายใน 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 ตามก าหนด 
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี 2565 
 

    น้ าหนัก  เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
คะแนน  

  
  องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด (ร้อยละ)   เป้าหมาย 

ขั้นต่ า   
(50 คะแนน)  

 เป้าหมาย
มาตรฐาน 

 (75 คะแนน)  

 เป้าหมาย 
ขั้นสูง   

(100 คะแนน)  

ผลด าเนินงาน 

พร้อมแจ้ง URL 
ระบบบัญชี
ข้อมูลของ
หน่วยงาน (10 
คะแนน) 

เข้าถึงข้อมูลได้ 
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
แบบเปิดที่ 
สพร.ก าหนด  
(20 คะแนน) 

 น าข้อมูลเปดิ
ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
ตอบโจทย์ตาม
ประเด็นภายใต้
ของ focus 
area อยา่งน้อย 
1 ชุดข้อมูล  
(5 คะแนน) 

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 

10 330 คะแนน -  400 คะแนน 390.32 ผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน  
ผ่านระบบ https://awards.opdc.go.th 
ประกาศคะแนน รอบที่ 1 เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงและท าการประเมินสถานะ
หน่วยงานอีกครั งในเดือนมิถุนายน 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน     
4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา

ด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 
(ตัวชี วัดบังคับ)   

10 50 คะแนน  75 คะแนน  100 คะแนน  N/A  
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3. ตารางติดตามการควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี  
(15 คะแนน) 

1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการด าเนินงานของ
องค์การมหาชนเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณา
แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 
2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวมทั งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

4 - คณะกรรมการบริหารทบทวนแผนยุทธศาสตร์
หอภาพนตร์ประจ าปี 65 ในการประชุม ครั งท่ี 
7/64   
- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 ในการ
ประชุมครั งที่ 8/64 

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

  1.2 คณะกรรมการก ากับให้การจดัท าแผนมีคณุภาพ
โดย ให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งาน โดยแผนต่างๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย 
ผลผลติและผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้จริง 

4 - คณะกรรมการบริหารก ากับใหม้กีารจัดท า
แผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. 2566 – 
2570  ในการประชุมครั งท่ี 1/65 และให้
ข้อเสนอแนะ 

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

  1.3 คณะกรรมการก ากับใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั งจัดให้มีการ
สื่อสารท าความเข้าใจแผนปฏิบตัิการ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีทั่วทั งองค์กร มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
มหาชน 

4 - คณะกรรมการมีข้อคดิเห็นต่อการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของหอภาพยนตร์โดยเน้น
เรื่องการมสี่วนร่วมและการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ในการประชุมครั งที่ 8/64   

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

  1.4 คณะกรรมการก ากับใหม้ีการติดตามและมีระบบ
รายงานเปรยีบเทียบผลส าเร็จของงานกับเป้าหมาย
ของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม 
 

3 มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชี วัดการประเมนิองค์กรทุก
เดือน 

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

2. การบริหารทางการเงิน 
(10 คะแนน) 

2.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนบรหิาร
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อน ามาใช้ในการบรหิาร เช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีคล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มกีารลดค่าใช้จ่าย
และ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ

5 - รายงานผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าการด าเนิน
โครงการอนุรักษภ์าพยนตร์ และงานพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการ ประจ าปี 64 โดยวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ในการประชุม ครั งที่ 10/64  

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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3. ตารางติดตามการควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน 

2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงาน
ด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปญัหาอุปสรรคที่
ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อ
แก้ไข รวมทั งก ากับให้มีการติดตามการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

5 มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามฯ รายงานผลปฏิบัติงานด้านการเงิน 

คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล/ ฝา่ยแผนและงบประมาณ 

3. การบริหารทรัพยากรบคุคล  
(15 คะแนน) 

3.1 คณะกรรมการก ากับใหฝ้่ายบริหารจดัท าระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป และมีการ
ประกาศให้ทราบทั่วทั งองค์กร รวมทั งก าหนดให้มีการ
พิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมยั 

3   อนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

  
  

3.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนจัดท าแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดท า
แผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล
ประจ าปีพร้อมรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

3 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ทบทวนแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบตัิ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบรหิารพิจารณาในการประชุม 
ครั งท่ี 9/64  

อนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

3.3 คณะกรรมการก ากับและพิจารณาการประเมินผล
ผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน และก าหนด
เป้าหมาย น  าหนัก ตัวชี วัด ที่เป็นรปูธรรม มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจดัตั งและเป้าหมาย
ระดับองค์กร 

5 คณะกรรมการบรหิารหอภาพยนตร์มอบหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลrพิจารณา
หลักเกณฑ์และผลการประเมินผู้อ านวยการหอ
ภาพยนตร์ในการประชุม ครั งที่ 3/65   

อนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

  3.4 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมรีะบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และ
มีการน าผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั น เลื่อน
ต าแหน่งและการต่อสัญญาจ้างงาน 

4 มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล   อนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
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3. ตารางติดตามการควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. การควบคุมภายใน  (10 
คะแนน) 

4.1 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
1) คณะกรรมการก ากับใหฝ้่ายบรหิารมรีะบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การ
จัดท าแผนและรายงานมีครอบคลมุตามภารกิจหลัก
ขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตาม
เงื่อนไข รวมทั งให้มีกระบวนการตดิตามประเมินผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง 

2 - คณะกรรมการเห็นชอบแผนการบริหารความ
เสี่ยง และแผนควบคมุภายใน ประจ าปี 2565 ใน
คราวประชุมครั งท่ี 6/2564 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2564 
- คณะกรรมการเห็นชอบผลการตดิตามการ
ควบคุมภายใน และบรหิารความเสี่ยง ประจ าไตร
มาสที่ 1 ในคราวประชุมครั งท่ี 1/2565 วันท่ี 21
กุมภาพันธ์ 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  
  

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง และ
ก ากับให้มีกระบวนการสื่อสารท าความเข้าใจการ
ด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบรหิารความ
เสี่ยง ทั่วทั งองค์กร 

3 '- เห็นชอบรายงานผลบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในประจ าไตรมาสที่ 1 ในคราว
ประชุม ครั งท่ี 1/2565 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2565 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2 การตรวจสอบภายใน 
1) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ขึ นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สนับสนุนใหผู้้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการ
มอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

2 - ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมครั งที่ 
12/64 
- เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เมื่อคราว
ประชุมครั งที่ 6/2564 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
'- เห็นชอบผลการประกันและปรบัปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน : การประเมนิภายใน
องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใน
คราวประชุมครั งท่ี 7/2564 วันท่ี 20 ธันวาคม 
2564 
'- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในคราวประชุมครั งที่ 7/2564 วันท่ี 20 
ธันวาคม 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. ตารางติดตามการควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผล

การตรวจสอบภายใน รวมทั งก ากบัให้มีการจัดท าแผน
และรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด 
ตลอดจนก ากับใหม้ีกระบวนการตดิตามและรายงาน
ผลการด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
(ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน 

3 - อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 ใน
คราวประชุมครั งท่ี 5/2564 วันท่ี 20กันยายน 
2564 
- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคมุภายใน ประจ าปี 2564 ใน
คราวประชุมครั งท่ี 6/2564 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2564 
- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ประจ าปี 2564 (ก่อนส่งผู้สอบบัญชี) ในคราว
ประชุมคครั งท่ี 7/2564 วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ประจ าไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในคราวประชุมครั งที่ 7/2564 วันท่ี 20 
ธันวาคม 2564 
- เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน ประจ าไตรมาสท่ี 1  ในคราว
ประชุมครั งที่ 1/2565 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. การบริหารทั่วไป  (15 
คะแนน) 
  

5.1 การบรหิารจดัการความรู ้
1) คณะกรรมการก ากับใหม้ีการจดัการความรู้ให้กับ
กรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษา
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบยีบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการ
ติดตามข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางการจัดประชุม 
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถก ากับดูแลองค์การมหาชนเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2 รายงานกิจกรรมที่ส าคัญของหอภาพยนตร์ให้
คณะกรรมการบรหิารรับทราบข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ ผา่นการจดัประชุมทุกเดือน  

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร 
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3. ตารางติดตามการควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมี
กระบวนการจดัการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดย
มีการรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ทีส่ าคัญต่อการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์การจดัตั ง และมีการสื่อสารทั่วทั งองค์กร 
รวมทั งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

3   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร 

  5.2 การเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการเปดิเผย
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปรง่ใสในการด าเนิน
กิจการในรายงานประจ าป ีและเวบ็ไซต์ขององค์การ
มหาชน โดยมหีัวข้อท่ีควรเปิดเผยเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย 

5   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/ฝา่ยบรหิารกลาง 

  5.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจ าปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
และก ากับให้มีการตดิตามการด าเนินงานตามแผน 
และมีการรายงานผลใหค้ณะกรรมการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

5 - พิจารณาแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ในการประชุมครั งท่ี 11/64 
- รายงานแผนบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 
1 ในการประชุมครั งท่ี 1/65  

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/ทุกฝ่าย 

6. การค านึงถึงผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย/การตอบสนองต่อประชาชน  
(15 คะแนน) 

6.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการ
ด าเนินงานท่ีค านึงถึงผู้รับบริการ และจัดใหม้ีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมิน
ภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อ
งานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ นไป 

5   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/ทุกฝ่าย 
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3. ตารางติดตามการควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีช่องทาง
ให้ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี และประชาชนท่ัวไป 
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้
โดยสะดวก และมีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติใน
การจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียน
ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบตั ิรวมทั งคณะกรรมการมีการ
ติดตามผลการจดัการข้อร้องเรียนนั น ๆ 

5   ฝ่ายเลขาฯ คกก. บรหิาร/ทุกฝ่าย 

6.3 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนน าผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมี
การสรุป วิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานพร้อมมี
ข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

5   ฝ่ายเลขาฯ คกก. บรหิาร/ทุกฝ่าย 

7. การบริหารการประชุม (5 
คะแนน) 
  

7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 
90 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ 80 ขึ นไป 

2   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร 

7.2 คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝา่ยบรหิาร(ผู้อ านวยการ) 
ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการ
แสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ 

2   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร 

  7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคณุภาพของการ
จัดท าเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ 
เพื่อให้การด าเนินการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

1   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร 
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3. ตารางติดตามการควบคุมและก ากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์การมหาชน    (10 คะแนน) 

8.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนด าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารจัดตั งของ
องค์การมหาชน และใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานดา้นภารกิจหลักอ่ืน ๆ 
(ถ้ามี) โดยรายงานไดร้ะบุปญัหาอปุสรรคที่ผลงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข 
รวมทั งมีการตดิตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

5   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/อกก. ติดตาม
และประเมินผล 

  8.2 คณะกรรมการก ากับใหม้ีการรายงานผลการ
ด าเนินงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการด าเนินงานขององค์การมหาชน แก่
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน 

5   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/อนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน (5 คะแนน) 

9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั งแบบ
รายบุคคลและแบบทั งคณะหรือคณะกรรมการจัดใหม้ี
การประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการใน
รูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรฐัมนตรผีู้รักษาการ
ตาม พ.ร.ฎ. จัดตั ง หรือการประเมนิ 360 องศา 

3   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร 

9.2 คณะกรรมการมีการเปดิเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุม รวมทั งก าหนด
แนวปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

3   ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร 

  คะแนนรวม       

 

 

 

 

 

 

 

 


