เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

1. ตารางติดตามแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ผลดาเนินงาน
มี.ค. 65

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้
ได้มาตรฐานของสมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)

การจัดทาและพัฒนา
หลักเกณฑ์การจัดหา
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ของหอภาพยนตร์และการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการกรุ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

การนาข้อมูลระดับ item
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วน
สมบูรณ์เข้าใส่ในระบบ
เทคโนโลยีฯได้สะสม
จานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของกรุ

- งานอนุรักษ์ภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- งานชาระฟิลม์ ภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูล : ปรับข้อมูล
ตารางของงานซ่อมสงวนรักษาฯ

ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์/
งานฟิล์ม

การแสวงหาภาพยนตร์ไทย มีการติดต่อประสานงาน
ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - กับผู้สร้างภาพยนตร์ในปี
2564
พ.ศ. 2555 - 2564 ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

- งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อ
โสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

- รวบรวมข้อมูล ผู้สร้างภาพยนตร์
ปี พ.ศ. 2555-2564 รวม 475 เรื่อง
ประสานงานกับผู้สร้างและได้รับ
มอบไฟล์แล้ว 103 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 21.99
1. การปฏิบัติงานแล็บ : ทาความ
สะอาดถังล้างฟิล์ม และผสม
นายา Developer ใหม่
2. การปฏิบัติงานพิมพ์-ล้างฟิล์ม
ภาพยนตร์สี :
- เกรดสี ภ.มนต์รัก
ทรานซิสเตอร์ R5-R7 และ
ทาการพิมพ์-ล้างฟิล์มทังม้วน
เพื่อทาการฉายดูสี
- แก้สี R1-R2 (ครังที2่ )
หลังจากที่ได้ให้สีจากเครื่อง
Color Master จึงทาการ
พิมพ์-ล้างเต็มม้วน และนามา
ฉายเทียบกับ Copy เดิมที่มี
อยู่เพื่อเปรียบเทียบสีที่โรง
ภาพยนตร์ ชัน 7

ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์ /
งานจัดหา

ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์/งาน
ฟิล์ม /งานดิจิทัล

1. การซ่อม พิมพ์ฟิล์ม และ - สร้างองค์ความรูเ้ รื่อง
- งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อ
แปลงสัญญาณดิจิทัล
การพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ โสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (KM)
- งานแปลงสัญญาณสื่อโสต
และการบูรณะภาพยนตร์ได้
ทัศน์และสิ่งเกีย่ วเนื่อง
ตามมาตรฐานการอนุรักษ์

ผลรวม

ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ 1

เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

1. ตารางติดตามแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แผนงาน

ผลดาเนินงาน
มี.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ

ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์/ฝ่าย
บริหารกลาง

ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์/
สิ่งเกี่ยวเนื่อง/
สารสนเทศ/
ห้องสมุด

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/
สถาบันหนังไทย

- การแปลงสัญญาณ
ดิจิทัลเทปและฟิลม์ และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง 17,500
รายการ
- บูรณะภาพยนตร์
จานวน 1 รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์
การศึกษาค้นคว้าด้าน
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ของประเทศไทย

- แปลงสัญญาณ 8,972 รายการ
- งานบูรณะภาพยนตร์
บูรณะ (Diamant Film
Restoration)
1. เมียหลวง C331-00030
- ลบรอยที่ละเฟรม ม้วน1 (เสร็จ)
- ลบรอยที่ละเฟรม ม้วน2 (ยังไม่
เสร็จ)
2. การจัดและปรับพืนที่ให้ ภาพยนตร์และสิ่ง
งานอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อโสต - เตรียมงานติดตังประตูห้องสไลด์
เหมาะสมกับการเก็บรักษา เกี่ยวเนื่องได้นาเข้าห้อง
ทัศน์และสิ่งเกีย่ วเนื่อง
ห้องเก็บฟิล์มฯ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เก็บอย่างเป็นระบบและ
- เตรียมงานติดตังฝ้าสาเร็จรูป
ทังในระบบอะนาลอกและ ครบถ้วนร้อยละ 100
- เตรียมงานแก้ไขสัญญา
ระบบดิจิทลั ให้ได้ตาม
- มีมติงานพืน เปลีย่ นจาก
มาตรฐาน
Expoxy เป็น Pu
- ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดการ
รับนาหนักของพืน
การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์ - Video On Demand
- งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อ
- Video On Demand (VOD)
และสิ่งเกีย่ วเนื่องเพื่อให้
(VOD) 2,500 รายการ
โสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
1,546 รายการ
บริการ
- ภาพนิ่ง 15,000 รายการ - งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศ - ภาพนิ่ง 9,325 รายการ
- นิตยสาร 1,000 รายการ - งานห้องสมุดและโสตทัศน - นิตยสาร 638 รายการ
- หนังสือ 500 รายการ
สถาน
- หนังสือ 300 รายการ

ผลรวม

การสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์

งานวิทยานิพนธ์ หรือ
- งานเผยแพร่องค์ความรู้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านภาพยนตร์
ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
สนับสนุนมีการนาเสนอใน
เวทีวิชาการหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
จานวน 3 เรื่อง

สนับสนุนงานวิจัย 5 เรื่อง
โดยทัง 5 เรื่อง เบิกจ่ายทุน
งวดที่ 1 แล้ว

หน้าที่ 2

เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

1. ตารางติดตามแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการ
เผยแพร่และการให้บริการของ
หอภาพยนตร์ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและ
นานาชาติ

1. การสร้างเครือข่ายการ
เผยแพร่หรือการให้บริการ
ข้อมูลภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง

จัดทา MOU กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
เครือข่ายการเผยแพร่หรือ
การให้บริการข้อมูลของ
หอภาพยนตร์อย่างน้อย
จานวน 2 แห่ง

- งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

- ความคืบหน้างานบริการ VOD
ของหอภาพยนตร์ ฝ่ายเผยแพร่
อยู่ระหว่างประสานห้องสมุด
กลางของมหาลัยเชียงใหม่
- ประสานงาน ม.รามคาแหง วิทยา
เขตพังงาเพิ่มเติม

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่

2. ขยายช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลที่สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ

- ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการบริการ
เว็บไซต์ของ หภ.
ร้อยละ 85 และมีผู้เข้า
ชมเพิ่มขึน ร้อยละ 10
จากฐานปีที่ผ่านมา
- ปรับปรุงระบบการให้
บริการสืบค้นออนไลน์
1 ระบบ
- จัดทานิทรรศการชัน 3
และตู้จดั แสดงบริเวณ
โถงบันไดทังหมดแล้ว
เสร็จ
- ผู้เข้าชมนิทรรศการมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
จัดทาวิชาภาพยนตร์เป็น
รูปแบบคอร์สออนไลน์
สาเร็จ 1 หลักสูตร

- งานจัดฉายภาพยนตร์
- งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

- ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 55,300 ราย
(230,412 ครัง)
- มีแนวทางในการพัฒนาระบบ
Public Interface ของโปรแกรม
Adlib เพื่อการสืบค้นออนไลน์
ของห้องสมุดและโสตทัศน
สถาน เชิด ทรงศรี

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/งาน
ประชาสัมพันธ์

- งานพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ
- งานนิทรรศการชัน 3
และตู้จดั แสดง

- สรุปแนวคิดเรื่องการจัด
นิทรรศการชัน 3 และเตรียม
วางแผนดาเนินงาน
- วางแผนและประเด็นคาถาม
เพื่อสารวจความพึงพอใจผู้ชม
นิทรรศการปี 65

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/งาน
พิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการ

- งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

- มีการประชุมจัดทาโครงสร้างวิชา
ภาพยนตร์ 1 ครัง และอยู่ระหว่าง
การเลือกแพลตฟอร์มที่จะใช้
เผยแพร่

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/
สถาบันหนังไทย

พัฒนาพืนที่ของหอ
ภาพยนตร์ให้เป็นพืนที่แหล่ง
การเรียนรู้นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรนา
ในการใช้ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องไปสู่การสร้างปัญญา
ในสังคมไทย

1. การจัดทาตาราและคู่มือ
การสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อ
เป็นวิชาเลือก

แผนงาน

ผลดาเนินงาน
มี.ค. 65

ยุทธศาสตร์

ผลรวม

ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ 3

เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

1. ตารางติดตามแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2 จัดหาภาพยนตร์ตาม
รายชื่อภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์กาหนดพร้อมทัง
อบรมครูเพื่อให้ครูใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตร

จัดหาภาพยนตร์ จานวน
10 เรื่อง และอบรมครู
อย่างน้อย 1 ครัง

- งานเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาพยนตร์

1. การจัดกิจกรรมจัดฉาย
ภาพยนตร์ที่ศาลายาให้มี
ความหลากหลายในแง่
เนือหาและกลุ่มเป้าหมาย

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85

- งานจัดฉายภาพยนตร์

2. การขยายฐานการใช้
- สนับสนุนกิจกรรมการ
ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
จัดฉายภาพยนตร์สะสม
ทั่วประเทศ (ส่งเสริมการจัด ไม่น้อยกว่า 7 จังหวัด
ฉายภาพยนตร์ที่หลากหลาย - เพิ่มช่องทางออนไลน์ใน
และเพิ่มปริมาณจานวน
การจัดฉายภาพยนตร์
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1 ช่องทาง
โรงหนังโรงเรียน)
- ผู้ร่วมกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ จานวน
50,000 คน

แผนงาน

- งานจัดฉายภาพยนตร์
- งานส่งเสริมการใช้
ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้

ผลดาเนินงาน
มี.ค. 65

ผลรวม

ผู้รับผิดชอบ

- จัดหาภาพยนตร์เพิ่มเติมอีก
8 เรื่อง จากที่มีอยู่แล้ว 2 เรื่อง
ให้ครบ 10 เรื่อง
- กาหนดจัดอบรม “การใช้
ภาพยนตร์ในห้องเรียน”
ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 65
ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์
จ.พิษณุโลก
วางแผนและประเด็นคาถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
จัดฉายปี 65

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/
สถาบันหนังไทย

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/งาน
จัดฉาย/ฝ่าย
บริหารกลาง/งาน
แผน

1. สนับสนุนการจัดฉายพิพิธภัณฑ์
บ้าน Jim Thompson
2. สนับสนุนการจัดฉายที่สมาคม
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจา
ประเทศไทย Fcct
3. ประสานงานจัดฉายภาพยนตร์
เรื่อง สวรรค์มืด ร่วมกับ Dude,
Movie พืนที่จัดฉายภาพยนตร์
สาธารณะจังหวัดเชียงใหม่
4. เพิ่มช่องทางจัดฉายออนไลน์
ทาง Netflix
5. ประสานงานสนับสนุนการจัด
ฉายที่จังหวัดกาแพงเพชร
6. ประสานงานสนับสนุนการจัด
ฉายที่จังหวัดกาฬสินธุ์
7. ผู้ร่วมกิจกรรมรวม 40,916 คน

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/งาน
จัดฉาย

หน้าที่ 4

เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

1. ตารางติดตามแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่มี
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แผนงาน

ผลดาเนินงาน
มี.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ

3. การจัดกิจกรรมการทาง
วิชาการ

- ดาเนินการจัดกิจกรรม - งานเผยแพร่องค์ความรู้
วิชาการ หรืออบรมด้าน ด้านภาพยนตร์
วิชาการอนุรักษ์ หรือด้าน
กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์
โดยมีวิทยากรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
จานวน 2 กิจกรรม

ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่/
สถาบันหนังไทย

การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการหอ
ภาพยนตร์

ผลการประเมินการ
บริหารองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ร้อยละ 80

ตามแผน

ฝ่ายบริหารกลาง/
งานแผน

ตามแผน

ฝ่ายบริหารกลาง/
งานพัฒนา
บุคลากร

การส่งเสริมให้บคุ ลาการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
ของหอภาพยนตร์ปฏิบตั ิ
คู่มือการปฏิบตั ิงานของ
ตามคู่มือการปฏิบตั ิงานของ หอภาพยนตร์
หอภาพยนตร์ และการนา - มีการอบรมเชิงปฏิบัติ
หลักจริยธรรมของ FIAF มา การด้านหลักจริยธรรม
ใช้ในการปฏิบัติงาน
FIAF ปีละ 1 ครัง โดย
เน้นการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึนจริง

- วางแผนจัดกิจอบรมและ
กิจกรรมวิชาการประจาปี 65
- จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ
“เรียนรู้ ผี เข้าใจคน บน
ภาพยนตร์อาเซียน” ร่วมกับ
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 65
โดย มีวิทยากรรับเชิญจาก
ต่างประเทศ
- แผนส่งเสริมคุณธรรม
- จัดประชุมชีแจงผู้มีส่วนได้ส่วน
ภายในองค์กร
เสียภายในเพื่อตอบแบบสอบ
- แผนบริหารความเสี่ยงด้าน
ถามการประเมิน วันที่ 28
การทุจริต
กุมภาพันธ์ 65
- แผนยกระดับคะแนน
- เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ และผู้
ITA 2565
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบ
แบบสอบตามผ่านระบบ
ออนไลน์ครบตามจานวนที่
กาหนด
- งานพัฒนาบุคลากร
ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2565

ผลรวม

หน้าที่ 5

เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

1. ตารางติดตามแผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

การจัดทาแผนและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนาหอ
ภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

- เจ้าหน้าที่มคี วามพึง
พอใจในต่อการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตาม
แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ
85
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม
อบรม ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพ
ทางภาษารวมไปถึงการใช้
ชีวิตและการทางาน ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนงาน
- งานพัฒนาบุคลากร

ผลดาเนินงาน
มี.ค. 65
1. จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อ
เสริมสร้างพลังใจเติมไฟในการ
ทางานให้ผู้ปฏิบัติงาน 23 พ.ย.
64
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีเนื่องในเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 27 - 28
ธ.ค. 64
3. จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสารบรรณดิจิทัล
ของหน่วยงาน 28 ก.พ. 65
4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ การทา Action
plan และทดลองนาข้อคิดเห็น
จากผู้รับบริการมาปรับปรุงงาน
บริการ วันที่ 15 มี.ค. 65
5. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ
“สิทธิมนุษยชนขันพืนฐานและ
การอยู่ร่วมกันภายในหน่วยงาน
และสังคม” วิทยากร : คุณ
นัยนา สุภาพึ่ง 11 เม.ย. 65

ผลรวม

ผู้รับผิดชอบ

ตามแผน

ฝ่ายบริหารกลาง/
งานพัฒนา
บุคลากร

หน้าที่ 6

เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
รายจ่ายประจา
๓๗,๗๙๖,๖๐๐
รายจ่ายดาเนินงานทั่วไป
๔๑,๔๙๗,๐๐๐
รายจ่ายดาเนินการตามแผนงานโครงการ ๒๗,๙๖๕,๙๐๐
รายจ่ายลงทุนเพื่อเพื่อดาเนินการปกติ
๔๘,๒๖๕,๐๐๐
รวม
๑๕๕,๕๒๔,๕๐๐

๑๘,๕๔๘,๗๗๖
๒๓,๕๓๕,๖๐๓
๑๔,๘๒๖,๓๕๒
๕,๕๐๐,๐๕๘
๖๒,๔๑๐,๗๘๙

ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔

ร้อยละ
๓๒.๐๐
๕๔.๐๐
๗๗.๐๐
๑๐๐.๐๐

รายจ่าย

ผูกพันสัญญา

ร้อยละ
ร้อยละ
เบิกจ่าย
ผูกพันสัญญา
เบิกจ่าย
๔๙.๐๘ ๑๖,๓๘๐,๖๔๒ ๔๓.๓๔
๕๖.๗๒ ๘,๓๑๑,๑๓๗ ๒๐.๐๓
๕๓.๐๒ ๔,๖๕๘,๒๕๐ ๑๖.๖๖
๑๑.๔๐ ๒,๘๐๐,๕๕๕ ๕.๘๐
๔๐.๑๓ ๓๒,๑๕๐,๕๘๔ ๒๐.๖๗

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด
- งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จานวนทังสิน ๑๕๕,๒๕๔,๕๐๐ บาท
- ดาเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ๖๒,๔๑๐,๗๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๓
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๓๒,๑๕๐,๕๘๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๖๗
- รายการงบลงทุนทังหมด ๒๘ รายการ ดาเนินการทาสัญญาแล้ว ๗ รายการ

หน้าที่ 7

เอกสารแนบ ประกอบการประชุม วาระที่ 5.4

2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจาปี 2565
น้าหนัก
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดาเนินงาน
1.1.1 ภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่
หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือ
เทศกาลภาพยนตร์ในและ
ต่างประเทศ (คะแนน)

1.1.2

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์
และการสร้างเครือข่ายหอ
ภาพยนตร์ร่วมกับหน่วยงาน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ
(กิจกรรม)

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

คะแนน

ผลดาเนินงาน

8

5.8

6.3

6.8

3

1. นางนาก จัดฉายเทศกาล Slash Film Festival
ประเทศออสเตรีย 23 ก.ย.- 3 ต.ค. 64
2. ทองปาน จัดฉายที่ un.thai.tled ในเทศกาล
SİNEMA TRANSTOPIA Film Festival Berlin
2021 วันที่ 11 พ.ย. 64
3. สารคดี วันมหาวิปโยค ของ ทวีศักดิ์ วิรยศิริ จัด
ฉายที่ AMIA วันที่ 18 พ.ย. 64
4. พระเจ้าช้างเผือก จัดฉายในโปรแกรม The
elephant in a wide variety of roles ที่
Stiftung HUMBOLDT FORUM, BERLIN,
GERMANY วันที่ 24 พ.ย. 64
5. หนังทดลองที่ หภ. อนุรักษ์จัดฉายในงาน
Rewind: Goethe Experimental Film
Workshop 22 - 26 พ.ย. 64
6. ทองปาน จัดฉาย Singapore International
Film Festival ครังที่ 32 วันที่ 27 พ.ย. 64

6

8

10

12

8

1. ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซาน
ประเทศเกาหลีใต้ จัดฉายภาพยนตร์ไทย
เรื่อง Anatomy of time และ Q&A
นักแสดงและผู้กากับ วันที่ 12 ต.ค. 64
โรงภาพยนตร์ช้างแดง หภ.
2. ผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์
ifva Fastival ครังที่ 27
3. ผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์

หน้าที่ 8
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจาปี 2565
น้าหนัก
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

(ร้อยละ)

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

คะแนน

ผลดาเนินงาน

4.
5.
6.
7.
8.

1.1.3

การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่
หภ.อนุรักษ์ไว้ โดยการจัดทา
นิทรรศการออนไลน์เผยแพร่ผ่าน
Google art & culture (ครัง)

8

4,138

6,000

8,000

4,152

32nd SGIFF Silver Screen Awards | SGIFF
2021
ผอ.เป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์ JogjaNETPAC Asian Film Festival (JAFF) ครังที่
16 เดือน ธ.ค.
รองสัณห์ชัยเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์
Festival Film Dokumenter อินโดนีเซีย
รองก้องเข้าร่วมเสวนา Online Discussion:
Regions Decentring National Cinemas
ของ Asian Film Archive วันที่ 31 มี.ค. 65
รองก้องเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์
Taiwan international documentary film
festival
รองสัณห์ชัยนาเสนอผลงาน AN ONLINE
INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE
POLITICS OF ASIAN CINEMA PRACTICES
ของ Department of Cinema Studies,
NYU วันที่ 8 เม.ย. 65

จานวนผู้เข้าชมเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65

หน้าที่ 9
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจาปี 2565
น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

คะแนน

การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อ
ให้บริการสาธารณะ (รายการ)
1) ภาพยนตร์

8

2,225

2,500

2,775

1,566

2) สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

5

13,696

15,000

16,304

9,325

8,659,642

5,804,576

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
1.1.4

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

1.1.5

จานวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอ
5
7,338,680
7,999,161
ภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อโซเชียล
มีเดีย (ครัง )
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
2.1
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
จัดทารายงานผล
เป้าหมายขันต่า +
2.1.1 การประเมินความคุ้มค่าในการจัด
9
การประเมินความ
เข้าร่วมการประชุม
กิจกรรมรถโรงหนังเฉลิมทัศน์
คุ้มค่าของแต่ละ
เพื่อนาเสนอผลการ
2.2.2

การประเมินความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์

8

2.2.3

การประเมินความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน

8

2.2

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน

5

เป้าหมายขันต่า +
เข้าร่วมการประชุม
เพื่อนาเสนอผล
โครงการโดยมี
ประเมินความ
การประเมินความ
ประเด็นการ
คุ้มค่าในการดาเนิน คุ้มค่าในการดาเนิน
ประเมินและชุด
โครงการ และได้รับ โครงการ และ
ข้อมูลครบ
ผลการประเมิน
ได้รับผลการ
ถ้วนตามที่สานักงาน เฉลี่ย 75 คะแนน ประเมินเฉลี่ย 95
ก.พ.ร. กาหนด และ
คะแนน
ส่งมายังสานักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันที่
14 ตุลาคม 2565

-

ร้อยละค่าใช้จ่าย
1. ร้อยละ
ด้านบุคลากรไม่เกิน ค่าใช้จ่ายด้าน

N/A

ผลดาเนินงาน

รวมรวมข้อมูลหลักการและแผนดาเนินงาน
ของแต่ละโครงการ
รวมรวมข้อมูลหลักการ และแผน
ดาเนินงานของแต่ละโครงการ
รวมรวมข้อมูลหลักการ และแผน
ดาเนินงานของแต่ละโครงการ

ร้อยละ
18.55

หน้าที่ 10
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจาปี 2565
น้าหนัก
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

(ร้อยละ)

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

คะแนน

ผลดาเนินงาน

กรอบวงเงินรวมฯที่ บุคลากรไม่เกิน
คณะรัฐมนตรี
กรอบวงเงินรวมฯ
กาหนด
ทีค่ ณะรัฐมนตรี
กาหนด
2.ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละค่าใช้
จ่ายด้านบุคลากร
ตามแผนที่เสนอต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ
ต้นปีงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
3.1
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดบังคับ)
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล
10
มีรายชื่อชุดข้อมูล  มีคาอธิบาย
1)
การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล
(Data Set)
ข้อมูล
(Data Catalog) เพื่อนาไปสู่การ
ที่สัมพันธ์กับ
(Metadata)
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open
กระบวนการทางาน
ที่สอดคล้องตาม
ตามประเด็
น
การ
มาตรฐานที่
Data) ประเด็นการดาเนินงาน
ดาเนินงานภายใต้
สพร. กาหนด
การใช้ข้อมูลภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อ
Focus Area
(14 รายการ)
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม
ของทุกชุดข้อมูล
(15 คะแนน)
และศิลปวัฒนธรรม โดย
 มีระบบบัญชี
ครอบคลุมตามพืนที่จังหวัดต่างๆ
ข้อมูลของ
ภายในประเทศไทย
หน่วยงาน
(Agency
Data
Catalog)

 นาขึ้นชุดข้อมูล

metadata
และระบุ
แหล่งข้อมูล
สาหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัด
ในหมวดหมู่
สาธารณะ
ร้อยละ 100
ของชุดข้อมูล
เปิดทังหมดบน
ระบบบัญชี
ข้อมูลของ
หน่วยงาน
เพื่อให้สามารถ

N/A

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
เพื่อพิจารณารายชื่อชุดข้อมูล (Data Set)
และส่งสานักงานสถิติแห่งชาติภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 ตามกาหนด

หน้าที่ 11
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2. ตารางติดตามตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจาปี 2565
น้าหนัก
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

3.1.2

การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ
4.0 (PMQA 4.0)

(ร้อยละ)

10

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

330 คะแนน

คะแนน

ผลดาเนินงาน

400 คะแนน

390.32

ผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ผ่านระบบ https://awards.opdc.go.th
ประกาศคะแนน รอบที่ 1 เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงและทาการประเมินสถานะ
หน่วยงานอีกครังในเดือนมิถุนายน

100 คะแนน

N/A

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

พร้อมแจ้ง URL
ระบบบัญชี
ข้อมูลของ
หน่วยงาน (10
คะแนน)

เข้าถึงข้อมูลได้
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
แบบเปิดที่
สพร.กาหนด
(20 คะแนน)
 นาข้อมูลเปิด
ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
ตอบโจทย์ตาม
ประเด็นภายใต้
ของ focus
area อย่างน้อย
1 ชุดข้อมูล
(5 คะแนน)

-

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.1
ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
10
50 คะแนน
75 คะแนน
ด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
(ตัวชีวัดบังคับ)

หน้าที่ 12
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3. ตารางติดตามการควบคุมและกากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
ประเด็นการประเมิน
1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี
(15 คะแนน)

2. การบริหารทางการเงิน
(10 คะแนน)

รายละเอียด

คะแนน

1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดาเนินงานของ
องค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทางและนโยบายการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณา
แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 2565) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รวมทังให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
1.2 คณะกรรมการกากับให้การจัดทาแผนมีคณ
ุ ภาพ
โดย ให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งาน โดยแผนต่างๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้จริง
1.3 คณะกรรมการกากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทังจัดให้มีการ
สื่อสารทาความเข้าใจแผนปฏิบตั ิการ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจาปีทั่วทังองค์กร มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
มหาชน
1.4 คณะกรรมการกากับให้มีการติดตามและมีระบบ
รายงานเปรียบเทียบผลสาเร็จของงานกับเป้าหมาย
ของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม

4

- คณะกรรมการบริหารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
หอภาพนตร์ประจาปี 65 ในการประชุม ครังที่
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
7/64
- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจาปี 2565 ในการ
ประชุมครังที่ 8/64

4

- คณะกรรมการบริหารกากับให้มกี ารจัดทา
แผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. 2566 –
2570 ในการประชุมครังที่ 1/65 และให้
ข้อเสนอแนะ

4

- คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นต่อการจัดทา
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของหอภาพยนตร์โดยเน้น ฝ่ายแผนและงบประมาณ
เรื่องการมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ในการประชุมครังที่ 8/64

3

มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามฯ รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และตัวชีวัดการประเมินองค์กรทุก
เดือน
- รายงานผลการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าการดาเนิน
โครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และงานพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการ ประจาปี 64 โดยวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ในการประชุม ครังที่ 10/64

2.1 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนบริหาร
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อนามาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มกี ารลดค่าใช้จ่าย
และ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ

5

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
ฝ่ายแผนและงบประมาณ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล /
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนและงบประมาณ

หน้าที่ 13
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3. ตารางติดตามการควบคุมและกากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
ประเด็นการประเมิน

รายละเอียด

คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปญ
ั หาอุปสรรคที่
ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อ
แก้ไข รวมทังกากับให้มีการติดตามการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ
3.1 คณะกรรมการกากับให้ฝ่ายบริหารจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการ
ประกาศให้ทราบทั่วทังองค์กร รวมทังกาหนดให้มีการ
พิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

5

3

อนุกรรมการบริหารงานบุคคล

3.2 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนจัดทาแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีพร้อมรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
3.3 คณะกรรมการกากับและพิจารณาการประเมินผล
ผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็นระบบ มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกาหนด
เป้าหมาย นาหนัก ตัวชีวัด ที่เป็นรูปธรรม มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตังและเป้าหมาย
ระดับองค์กร
3.4 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และ
มีการนาผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขัน เลื่อน
ตาแหน่งและการต่อสัญญาจ้างงาน

3

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ทบทวนแผน อนุกรรมการบริหารงานบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุม
ครังที่ 9/64

5

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์มอบหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลrพิจารณา
หลักเกณฑ์และผลการประเมินผู้อานวยการหอ
ภาพยนตร์ในการประชุม ครังที่ 3/65

อนุกรรมการบริหารงานบุคคล

4

มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

อนุกรรมการบริหารงานบุคคล

แผ่นดิน

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
(15 คะแนน)

มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามฯ รายงานผลปฏิบัติงานด้านการเงิน

คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล/ ฝ่ายแผนและงบประมาณ

หน้าที่ 14
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3. ตารางติดตามการควบคุมและกากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
ประเด็นการประเมิน
4. การควบคุมภายใน (10
คะแนน)

รายละเอียด

คะแนน

4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1) คณะกรรมการกากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
กาหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การ
จัดทาแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลัก
ขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตาม
เงื่อนไข รวมทังให้มีกระบวนการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง และ
กากับให้มีกระบวนการสื่อสารทาความเข้าใจการ
ดาเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ทั่วทังองค์กร
4.2 การตรวจสอบภายใน
1) คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ขึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการ
ดาเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการ
มอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

2

3

2

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการเห็นชอบแผนการบริหารความ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ประจาปี 2565 ใน
คราวประชุมครังที่ 6/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2564
- คณะกรรมการเห็นชอบผลการติดตามการ
ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจาไตร
มาสที่ 1 ในคราวประชุมครังที่ 1/2565 วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565
'- เห็นชอบรายงานผลบริหารความเสี่ยง และการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ควบคุมภายในประจาไตรมาสที่ 1 ในคราว
ประชุม ครังที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2565
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมครังที่
12/64
- เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เมื่อคราว
ประชุมครังที่ 6/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
'- เห็นชอบผลการประกันและปรับปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายใน
องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
คราวประชุมครังที่ 7/2564 วันที่ 20 ธันวาคม
2564
'- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครังที่ 7/2564 วันที่ 20
ธันวาคม 2564
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3. ตารางติดตามการควบคุมและกากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
ประเด็นการประเมิน

5. การบริหารทั่วไป (15
คะแนน)

รายละเอียด

คะแนน

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผล
การตรวจสอบภายใน รวมทังกากับให้มีการจัดทาแผน
และรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กาหนด
ตลอดจนกากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน

3

5.1 การบริหารจัดการความรู้
1) คณะกรรมการกากับให้มีการจัดการความรู้ให้กับ
กรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษา
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการ
ติดตามข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับอย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางการจัดประชุม
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถกากับดูแลองค์การมหาชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

2

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี 2565 ใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คราวประชุมครังที่ 5/2564 วันที่ 20กันยายน
2564
- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี 2564 ใน
คราวประชุมครังที่ 6/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2564
- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ประจาปี 2564 (ก่อนส่งผู้สอบบัญชี) ในคราว
ประชุมคครังที่ 7/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ประจาไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครังที่ 7/2564 วันที่ 20
ธันวาคม 2564
- เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน ประจาไตรมาสที่ 1 ในคราว
ประชุมครังที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานกิจกรรมที่สาคัญของหอภาพยนตร์ให้
ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร
คณะกรรมการบริหารรับทราบข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ ผ่านการจัดประชุมทุกเดือน
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รายละเอียด

2) คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมี
กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดย
มีการรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ทสี่ าคัญต่อการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์การจัดตัง และมีการสื่อสารทั่วทังองค์กร
รวมทังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการดาเนิน
กิจการในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ขององค์การ
มหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย
5.3 การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจาปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
และกากับให้มีการติดตามการดาเนินงานตามแผน
และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
6. การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
6.1 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีการ
เสีย/การตอบสนองต่อประชาชน ดาเนินงานที่คานึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการ
(15 คะแนน)
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมิน
ภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อ
งานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึนไป

คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร

5

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/ฝ่ายบริหารกลาง

5

- พิจารณาแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/ทุกฝ่าย
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในการประชุมครังที่ 11/64
- รายงานแผนบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศประจาปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่
1 ในการประชุมครังที่ 1/65

5

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/ทุกฝ่าย
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3. ตารางติดตามการควบคุมและกากับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
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7. การบริหารการประชุม (5
คะแนน)

รายละเอียด

คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

6.2 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีช่องทาง
ให้ผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้
โดยสะดวก และมีการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติใน
การจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียน
ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบตั ิ รวมทังคณะกรรมการมีการ
ติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนนัน ๆ
6.3 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนนาผลการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมี
การสรุป วิเคราะห์และจัดทาเป็นรายงานพร้อมมี
ข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ
90 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 ขึนไป
7.2 คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝา่ ยบริหาร(ผู้อานวยการ)
ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครัง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการ
จัดทาเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ
เพื่อให้การดาเนินการประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน

5

ฝ่ายเลขาฯ คกก. บริหาร/ทุกฝ่าย

5

ฝ่ายเลขาฯ คกก. บริหาร/ทุกฝ่าย

2

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร

2

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร

1

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร
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ประเด็นการประเมิน

รายละเอียด

คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 8.1 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนดาเนิน
องค์การมหาชน (10 คะแนน) กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตังของ
องค์การมหาชน และให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีและรายงานด้านภารกิจหลักอื่น ๆ
(ถ้ามี) โดยรายงานได้ระบุปญ
ั หาอุปสรรคที่ผลงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
รวมทังมีการติดตามการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
8.2 คณะกรรมการกากับให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการดาเนินงานขององค์การมหาชน แก่
รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทังแบบ
ของคณะกรรมการองค์การ
รายบุคคลและแบบทังคณะหรือคณะกรรมการจัดให้มี
มหาชน (5 คะแนน)
การประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการใน
รูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตาม พ.ร.ฎ. จัดตัง หรือการประเมิน 360 องศา

5

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/อกก. ติดตาม
และประเมินผล

5

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร/อนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

3

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร

9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทังกาหนด
แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่

3

ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหาร

คะแนนรวม
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