รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการบันทึกภาพเหตุการณตางๆ ในรูป แบบภาพยนตรกันอยางแพรหลายและ
เปนจํานวนมาก แตเมื่อกาลเวลาผานไป สภาพของภาพยนตรยอมเสื่อมสภาพหรือถูกทําลายได ทําใหการเก็บ
รวบรวมและการอนุรักษสื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร มีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดตั้ง
หอภาพยนตรขึ้นเปนองคการมหาชน เพื่อดําเนินภารกิจดังกลาว ตลอดจนสนับสนุนการคนควา ศึกษา วิจัย และ
รวมมือกับตางประเทศในการเก็บรวบรวมและการอนุรักษภาพยนตร
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
หอภาพยนตร (องคการมหาชน) หรือ หภ. จัดตั้ งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2552 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้ง ดังนี้
1) จัดหา รวบรวม ประเมินคา คัดเลือก และจัดทําระบบทะเบียนภาพยนตรแ ละสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร เพื่อเก็บรักษาไวเปนทรัพยสินทางปญญาของชาติ และเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2) สรางองคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษเพื่อปฏิบัติการและใหบริการอนุรักษภาพยนตรตลอดจนสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร
3) ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร และสนับสนุนใหมีการใชภาพยนตร
เปนเครื่องมือในการทําวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ
4) ใหบ ริ การสาธารณะเพื่อการศึ กษา ค นคว า และการใชป ระโยชน จากภาพยนตร รวมทั้ ง สิ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร ตลอดจนขอมูลตางๆ ที่หอภาพยนตรมีอยู
5) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและเผยแพรภาพยนตรในฐานะเปนสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และ
การบันเทิง และเปนแหลงใหการศึกษาเรียนรูนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
6) จัดทํ าสื่อ สิ่ง พิมพ สื่อโสตทัศ น และสื่ออิ เล็ กทรอนิกสที่ เกี่ย วกั บภาพยนตร เพื่อเผยแพรเป น
วิทยาการและผลงานดานภาพยนตรตอสาธารณะ
7) เปนศูนยกลางขอมูล ดานภาพยนตร ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลดานภาพยนตรกับหอภาพยนตร
นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหนวยงานดานภาพยนตรอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
8) เปนสมาชิกภาพและเขารว มกิจกรรมกับ หนวยงานหรื อองคการระหวางชาติ ที่ เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการของหอภาพยนตร ทั้งนี้ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
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1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
1.4 ผูอํานวยการ : นายโดม สุขวงศ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

คณะกรรมการ
รศ. ดร. สุกรี
เจริญสุข
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นางโสมสุดา
ลียะวนิช
ดร. ชาคร
วิภษู ณวนิช
นายนคร
วีระประวัติ
นายอภิชาตพงศ วีระเศรษฐกุล
นางจิระนันท
ประเสริฐกุล
นายศักดินา
ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นายเศรษฐา
ศิระฉายา
นายโดม
สุขวงศ ผูอํานวยการ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการบริหาร
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)

ผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํา นวยการ (0)

รองผูอํานวยการ (1)

กลุมงานยุทธศาสตร
- กรอบเจาหนาที่ 9
อัตรา (8)

- งานนโยบายและแผน
- งานติดตามประเมินผล
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานประชาสัมพันธ
- งานบริหารสินทรัพย
- งานวิเทศสัมพันธ
- งานเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมงานอํานวยการ
- กรอบเจาหนาที่ 8
อัตรา (7)

- งานสารบรรณ
- งานศูนยบริการขอมูล
ขาวสารหนวยงาน
- งานจัดซื้อจัดจาง
- งานการเงินและงาน
บัญชี
- งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
- งานระเบีย บกฎหมาย
และนิติกรรมสัญญา

สถาบันหนังไทย
- กรอบเจาหนาที่ 6
อัตรา (2)

หนวยตรวจสอบภายใน (1)

รองผูอํานวยการ (1)

กลุมงานกิจกรรม
- กรอบเจาหนาที่ 8
อัตรา (8)

- งานจัดฉายภาพยนตร
- งานวิจัยภาพยนตร
- งานจัดทําหลักสูตรอบรม งานจัดนิทรรศการ
- งานจัดการพิพิธภัณฑ
- งานจัดกิจกรรม
-งานทะเบียนและซอม
โรงหนังโรงเรียน
สงวนรักษาวัตถุ
พิพิธภัณฑ
- งานจัดทําผังรายการ
กิจกรรม

กลุมงานภาพยนตร
- กรอบเจาหนาที่ 11
อัตรา (10)

กลุมงานดิจิทัล
- กรอบเจาหนาที่ 3
อัตรา (3)

- งานจัดหาภาพยนตร

- งานถายทอดภาพยนตร - งานเก็บรวบรวมขอมูล
- งานจัดทําเครื่องมือชวยคน
เปนสื่อดิจิทัล
- งานหองสมุดแลบริการ
คนควา
- งานซอมสงวนรักษา
เอกสาร
- งานถายทอดเอกสารเปน
ดิจิทัล

สื่อโสตทัศนและ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง
- งานจัดการคลังแรก
รับ
- งานซอมสงวนรักษา
ฟลมภาพยนตร
- งานจัดการหองเย็น

กลุมงานสารสนเทศ
- กรอบเจาหนาที่ 10
อัตรา (8)

อัตรากําลัง 44 คน (ผูบริหาร 3 อัตรา และเจาหนาที่ 41 อัตรา)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 217,023,200 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
เปนองคกรแหงชาติในการอนุรัก ษภ าพยนตร สื่ อโสตทั ศนแ ละสิ่งเกี่ย วเนื่องที่ได มาตรฐานระดั บโลก
รวมทั้งเปนศูนยกลางองคความรูและบริการใหประชาชนกลุมเปาหมายไดใชประโยชนสูงสุด
พันธกิจ
(1) แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเปนทรัพยสินทางปญญา
และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(2) วิจัยเพื่อสรางองคความรูด านภาพยนตร สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง
(3) บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา คนควา และสงเสริม เผยแพรใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒ นาการอนุรักษแ ละการบริก ารภาพยนตร สื่ อ โสตทั ศ น แ ละสิ่ ง
เกี่ย วเนื่อ งของชาติ ใหอยูใ นระดับมาตรฐานของสหพันธหอภาพยนตรระหวางชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การสรางสมองคความรูดานภาพยนตร หรือสื่อโสตทัศ นของชาติเพื่อเปน
ศูนยกลางขอมูลทั้งในและตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สนับสนุนใหมีการใชประโยชนสงู สุดจากภาพยนตรหรือสื่อโสตทัศนของชาติ
ทั้งในเชิงสรางคุณคาเพิม่ ทางปญญา สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสรางความปรองดองแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิ บัติ ง านตามคํ ารับ รองการปฏิ บั ติ งานของหอภาพยนตร (องคก ารมหาชน) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.2930 ซึ่งอยูในระดับ ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยผลการ
ปฏิ บัติ งานในมิ ติ ที่ 2 ด า นคุ ณภาพการให บ ริการ ได ค ะแนนสูง สุด ที่ 4.4713 รองลงมาได แ ก มิติที่ 1 ด า น
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.4500 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและ การพัฒนาองคการ ได
คะแนน 3.8152 และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ที่ไดคะแนน 3.8000 ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.4500

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

15%

4.4713

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

10%

3.8000

15%

3.8152

100%

4.2930

มิติที่ 1

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรี ย บเที ยบผลการประเมิ นรายป ข องหอภาพยนตร (องค ก ารมหาชน) ประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557
คะแนน พ.ศ.
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
4.4167
4.1833
4.4585
4.4500

มิติที่ 2
5.0000
4.3715
4.6996
4.4713

มิติที่ 3
4.0000
2.9712
3.0000
3.8000

มิติที่ 4
3.1489
3.3200
4.2550
3.8152

รวม
4.1798
3.9083
4.3405
4.2930
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับความสําเร็จของการสรางความรูความเขาใจอันดี
ของอาเซียนผานภาพยนตร
1.2 ระดับความสําเร็จของโครงการโรงหนังโรงเรียน

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.4500

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
2.6700

60
ระดับ

6

1

2

3

4

5

4.50

4.5000

0.2700

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

รายการ

7

14

17

20

23

26

37

5.0000

0.3500

รอยละ

5

50

60

70

80

90

93.40

5.0000

0.2500

รอยละ

5

55

65

75

85

95

95.79

5.0000

0.2500

รายการ

5

2,000

2,250

2,500

2,750

3,000

3,210

5.0000

0.2500

ระดับ

4

1

5

5

5.0000

0.2000

รายการ

4

3,200

4,800

5,001

5.0000

0.2000

1.9 การทําและสนับสนุนงานวิจัย และการสนับสนุนใหใช
ภาพยนตรเปนเครื่องมือในการทําวิจัย

ระดับ

4

1

5

3

3.0000

0.1200

1.10 จํานวนขอมูลสารสนเทศที่ใหบริการศึกษา คนควาใน
หองสมุด

รายการ

4

3,600

5,200

3,264

1.0000

0.0400

ราย

4

40,000 42,000 44,000 46,000 48,000

52,820

5.0000

0.2000

รายการ

3

25

3.0000

0.0900

ครั้ง

2

230,443

5.0000

0.1000

ระดับ

15
5

1

2

3

4

5

4

4.4713
4.0000

0.6707
0.2000

2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

รอยละ

5

70

75

80

85

90

87.07

4.4140

0.2207

2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงาน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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1.3 จํานวนรายการที่สื่อมวลชน (รายการโทรทัศน ละครทีวี
(ไมรวมขาว)) ที่นําภาพหรือขอมูลของหอภาพยนตรเพื่อใช
ในการทารายการ
1.4 รอยละในการจัดหาภาพยนตรเรื่องที่ออกฉายในโรง
ภาพยนตร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 45 - 31 ธันวาคม 54
ที่หอภาพยนตรยังไมมี
1.5 รอยละของการดําเนินการอนุรักษภาพยนตรที่มใี น
ทะเบียน
1.6 จํานวนสื่อโสตทัศนที่แปลงสัญญาณดิจิทัล
1.7 การจัดทําและเผยแพรองคความรูเพื่อการอนุรักษ
ภาพยนตร ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร
1.8 จํานวนการจัดทําเครื่องมือชวยคน

1.11 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมของหอภาพยนตร
1.12 จํานวนของการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพือ่ เผยแพรสูสาธารณะ
ทั้งในรูปแบบหนังสือ หรือ E-Book (ไมซ้ําหัวเรื่อง)
1.13 จํานวนผูเขาชมสื่อโสตทัศนที่หอภาพยนตรเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาการใหบริการ

3.2 จํานวนของการจัดทําคูม ือการปฏิบัติงานของหอ
ภาพยนตรเพือ่ ใหการปฏิบัติงานของหอภาพยนตรเปนไป
อยางคลองตัวมากขึ้น
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดํา เนินงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาหอ
ภาพยนตร (องคการมหาชน) ไปสูองคกรแหงการเรียนรู
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.4500
3.1.1 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล: ในป 2557 หอภาพยนตร มีผ ลการดําเนินงาน
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ดังนี้
1) หอภาพยนตรไดดําเนินการเผยแพรภาพยนตรอาเซียนเพื่อสรางความรูค วามเขาใจเกี่ย วกับ
ประชาคมอาเซียนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย โดยสามารถดําเนินการจัดฉายภาพยนตรอาเซียน ได
จํานวน 60 รอบ ในพื้นที่ 4 ภูมภิ าค
2) หอภาพยนตรไดดําเนินการโครงการ “โรงหนังโรงเรียน” โดยมีวัต ถุประสงคใหนักเรียนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดใชโรงภาพยนตรศ รีศ าลายาเปนหองเรียนภาพยนตร โดย
หอภาพยนตร ไดคัดสรรและจัดโปรแกรมภาพยนตรที่มุงเนนการเรียนรูเพือ่ สรางแรงบันดาลใจ กระตุนจินตนาการ
การคิดเชิงสัญลักษณ การเห็นอกเห็นใจผูอื่น และการสื่อสารอยางสรางสรรค รวมไปถึงการเสริมสรางทักษะในการ
แกไขปญหา เพื่อสรางพัฒนาการการเรียนรูของเด็กๆ ตามหลักสูตรแบบเรียนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ โดยสามารถ
จัดฉายภาพยนตรโครงการโรงหนังโรงเรียนไดรวม 161 รอบ มีโรงเรียนใหมเขารวมโครงการ 39 โรงเรียน
3) หอภาพยนตรได ใหบ ริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค นควา และการใชป ระโยชนจาก
ภาพยนตร ตลอดจนขอมูลตางๆ ที่หอภาพยนตรมีอยู โดยมีสื่อมวลชนหลายหนวยงานขอใชภาพหรือขอมูลของหอ
ภาพยนตรเ พื่อผลิ ตเปน รายการโทรทัศน ละคร สารคดี เปนการสรางมู ลคาใหภาพยนตรซึ่งถือเปนทุ นทาง
วัฒนธรรมที่หอภาพยนตรไดเก็บรักษาไว โดยในป 2557 มีสื่อมวลชนนําภาพหรือขอมูลของหอภาพยนตรเพื่อใชใน
การทํารายการ จํานวน 28 รายการ
3.1.2 ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง: หอภาพยนตรยังไดมีการกําหนดตัวชี้วัดที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้ง พันธกิจและยุทธศาสตรข องหอภาพยนตร ซึ่งมีผ ลการดําเนินงานโดยสรุป
ดังนี้
1) ด านการจัด หา รวบรวม ประเมินคา คัดเลือ ก และจัดทําระบบทะเบียนภาพยนตรและ
สิ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาพยนตร เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาไว เ ป น ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของชาติ และเป น มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ หอภาพยนตรส ามารถจัด หาภาพยนตรเรื่องที่ ออกฉายในโรงภาพยนตรตั้ง แตวันที่ 1
มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2554 ที่หอภาพยนตรยังไมมีได 439 เรื่อง คิดเปนรอยละ 93.40 และในสวนของ
การอนุรักษภาพยนตรที่มีในทะเบียนนั้น หอภาพยนตรส ามารถดําเนินการอนุรักษ ภาพยนตรที่มีในทะเบีย นได
รอยละ 95.79 รวมทั้ง หอภาพยนตรไดดาํ เนินการแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศนเปนดิจิทัลเพื่อการเก็บรักษาไดจํานวน
2,836 รายการ
2) ด านการสร างองคค วามรู เ กี่ย วกั บ การอนุรั ก ษ เ พื่อ ปฏิ บั ติ ก ารและให บ ริก ารอนุรั ก ษ
ภาพยนตรตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร หอภาพยนตรมีผลการดําเนินการ ดังนี้
2.1) จัดทําองคความรู 2 เรื่อง ไดแก คูมือการดูแลรักษาสือ่ โสตทัศน และคูมือโรงหนังโรงเรียน
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2.2) จัด อบรมการสรางภาพยนตรสั้น ‘เวียงกุมกาม’ จังหวัด เชีย งใหม ระหวางวันที่ 31
มีนาคม – 4 เมษายน 2557
2.3) เผยแพรองคความรูในการประชุมวิชาการนานาชาติ Film Restoration School Asia
ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 17– 24 พฤศจิกายน 2556
3) ดานการศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร และสนับสนุนใหมี
การใชภาพยนตรเปนเครื่องมือในการทําวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ หอภาพยนตรไดดําเนินการจัดทําเครื่องมือชวย
คน เพื่อให ผู ใช บ ริ ก ารสามารถสื บ คน ข อมูล ภาพยนตรแ ละสิ่ งเกี่ ย วเนื่อง และนํา ไปใช ป ระโยชนในการศึ กษา
คนควาวิจัยดานภาพยนตร หรือใชภาพยนตรเปนสื่อในการศึกษาสหวิทยาการ โดยสามารถจัดทําเครื่องมือชวยคน
ภาพยนตรได 5,001 รายการ รวมทั้งสามารถดํ าเนินการวิจัยและใหทุนสนับสนุนงานวิจัย รวม จํานวน 6 เรื่อง
ไดแก
3.1) โครงการวิจัย “ชาวไทยภูเขาบนแผนฟลม: ภาพตัวแทนความเปนชาติพันธุในสือ่ ภาพยนตรไทย”
3.2) โครงการวิจัย “ศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย: พ.ศ. 2515 - 2535 บทพลิก
ผันจากแนวประเพณีนิยมสูความเปนสากล”
3.3) โครงการวิจัย “การเติบโตของภาพยนตรนอกกระแสของไทยในชวงป 2550 - 2556
3.4) โครงการวิจัย “สารานุกรมภาพยนตรมาเลเซีย”
3.5) โครงการวิจัย “สารนุกรมภาพยนตรอินโดนีเซีย”
3.6) สนับสนุนงานวิจัยตางประเทศรวมกับ Asian Public Intellectual Fellowships หัวขอ
Film Funding Models in the Asia Regions: between public and private structure และเปนเจาภาพ
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติดานภาพยนตร จํานวน 1 ครั้ง
4) ดานการใหบริการสาธารณะเพื่อ การศึก ษา คนควา และการใชประโยชนจ ากภาพยนตร
รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร ตลอดจนขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาพยนตร หอภาพยนตรเปดใหบ ริการ
ศึก ษาค นคว าข อมูล ดา นภาพยนตร แ ละเอกสารสนเทศด านภาพยนตร รวมถึ งสิ่ ง เกี่ย วเนื่อ งกั บ ภาพยนตร ณ
หองสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี และ หองภาพยนตรสถาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มีค ณาจารย นัก ศึ กษา และประชาชนผู ส นใจ มาใช บ ริการและสื บค นข อมูล อยา งตอเนื่อง โดยจํ า นวนข อมู ล
ภาพยนตรที่หอภาพยนตรใหบริการศึกษา คนควาในหองสมุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจํานวน 3,264 รายการ
5) ดานการจัดกิ จ กรรมเพื่อ สง เสริ มและเผยแพรภ าพยนตร ในฐานะเปนสื่ อการศึกษางาน
ศิลปวัฒนธรรม และการบั นเทิ ง และเปนแหลง ใหก ารศึกษาเรี ยนรู นอกระบบ การศึก ษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวติ หอภาพยนตรไดจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมและเผยแพรความรูดานภาพยนตร โดยแบงเปน
กิจกรรมโรงภาพยนตร ทั้งการฉายภาพยนตร บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูในโรงภาพยนตร และการจัด
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นิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร ทั้งการจัดแสดงดวยขอมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สิ่งของเกี่ยวกับภาพยนตร โสต
ทัศนวัสดุ และสิ่งเกี่ยวเนื่องทางภาพยนตรอื่น ๆ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 52,820 ราย
6) ดานการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็ก ทรอนิกสที่เกี่ยวกับภาพยนตร เพื่อ
เผยแพรเปนวิทยาการและผลงานดานภาพยนตรตอสาธารณะ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หอภาพยนตรไดมี
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ รวมถึง E-Book จํานวน 25 รายการ และผลิตสื่อ โสตทัศน
ขึ้นเผยแพรทางอินเตอรเน็ต โดยมีผูเขาชมกวา 230,443 ราย
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 4.4713
3.2.1 การปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจของปที่ผานมา หอภาพยนตร
ไดดําเนินการวิเคราะห และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานบริการที่ไดมีการสํารวจความพึงพอใจไปในป 2556 โดย
สามารถดําเนินการปรับปรุงงานบริการไดตามแผนที่กําหนด
3.2.2 การสํ ารวจความพึ ง พอใจของป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 หอภาพยนตร ไ ด จัด จ า ง
บุคคลภายนอกดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ในการใหบริการของหอภาพยนตรใน 3 สวน โดยมี
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของหอภาพยนตรในภาพรวมที่รอยละ 87.07 โดยสามารถแยกตาม
งานบริการได ดังนี้
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการของหอภาพยนตร
งานใหบริการตามภารกิจหลัก
เฉลีย่ ความพึงพอใจ(รอยละ)
1) หองสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
84.60
2) พิพิธภัณฑภาพยนตรไทย
92.40
3) โรงภาพยนตรศรีศาลายา
86.80
รวม
87.07
3.3.3 ความสําเร็จในการพัฒนาความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของปที่ผานมา นอกเหนือจาก
การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการแลว หอภาพยนตรยังไดดําเนินการพัฒนาความเชื่อมั่นในการดําเนินงาน
โดยในปงบประมาณ 2557 ไดวัดระดับความสําเร็จในการพัฒนาความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของปที่ผานมา โดย
ไดกําหนดแนวทางปรับปรุงดานการใหบริการ และดําเนินการปรับปรุง รวมถึงจัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตรและหนวยงานที่กํากับดูแล
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.8000
ในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน หอภาพยนตรมีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ดานคือ
3.3.1 ดานการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ในป งบประมาณ พ.ศ. 2557 หอภาพยนตร
เบิกจายไดรอยละ 66.35 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผน จํานวน 227,023,200
บาท และมีการใชจา ยงบประมาณตามแผนไป จํา นวน 150,640,509 บาท) ซึ่งอยู ในระดับ ต่ํากวาเปาหมาย
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เนื่องจากการประกวดราคาโครงการกอสรางอาคารศูนยอนุรักษสื่อโสตทัศนยังไมแลวเสร็จ ทําใหการเบิกจา ย
งบประมาณลาชากวากําหนด แตอยางไรก็ตาม การเบิกจายในปนี้ถือวาทําไดดกี วาปงบประมาณที่ผานมา
3.3.2 ดานการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หอภาพยนตรไดดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงระเบี ยบตางๆ ดังนี้ 1) ระเบียบวาดวยการพัฒนาบุคลากร 2) ระเบียบวาดวยหลักเกณฑวิธีการ
สอบสวนวินัยและการสั่งพักงาน 3) ระเบียบวาดวยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน 4) ประกาศ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกและคณะทํางาน และ 5) ประกาศหลักเกณฑการใหบริการหองสมุด
และโสตทัศน สถาน เชิด ทรงศรี
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 3.8152
ในดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ สวอ. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ดานคือ
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ คาคะแนนที่ได 4.2908
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็น
วาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแ ล
ตนเองที่ ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส งเสริม ให มีการกํา กับ ดูแ ลที่ดี และการสนับ สนุนใหค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1 บทบาทและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการองคการมหาชน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิงาน
ประจําปภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีทกี่ ํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ นาที่

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)
70
20

4.6000

17.5

2.7143

5
10
17.5
30
20

3.0000
4.3330
4.7143
5.0000
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ประเด็นการประเมินผล
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัตหิ นาทีก่ รรมการ

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)
10
4.8750

หอภาพยนตร มีผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
1) มีการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญขององคการ ในรายงานประจําป และใน Website
คอนขางครบถวนตามเกณฑการประเมินผล
2) คณะกรรมการไดมีการประเมินตนเอง ซึ่งเปนกลไกหนึ่งที่จะไดรับทราบจุดเดน จุด ดอยของ
ตนเอง ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถของกรรมการโดยการประชุมกับนานาชาติและ
การศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ
อย า งไรก็ต าม คณะกรรมการควรเพิ่ ม บทบาทในการพิจารณาแผนปฏิบั ติ ง านประจํ า ป ให มี
รายละเอียดสมบูรณครบถวน ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนในรายไตรมาส และการ
เขารวมประชุม เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้ หอภาพยนตรควรพัฒนาเรื่องการกํากับ
และติดตามผลงานโดยควรมีการจัด ทํ ารายงานผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเปนรายไตรมาส และจัดสงการรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชนอยาง
สม่ําเสมอ
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3.4.2 ดานการพัฒนาองคการ
ในดานการพัฒนาองคการ หอภาพยนตรมีผ ลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการ
และพัฒนาหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยหอภาพยนตรดําเนินการไดต ามเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนดถึงระดับคะแนนที่ 3 อยางไรก็ตาม หอภาพยนตรควรพยายามผลักดันเรื่องนี้อยางตอเนื่อง

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) ในป 2557 จํานวนผูเขาชมสื่อโสตทัศนที่หอภาพยนตรเผยแพรทางอินเตอรเน็ต ไดเพิ่มขึ้น
อยางกาวกระโดด จาก 51,919 ราย เปน 230,443 ราย
2) หอภาพยนตรไดดําเนินการจัด ทําคูมือการปฏิบัติงานและปรับปรุงระเบีย บตางๆ เพื่อสราง
ความคลองตัว และความเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) หอภาพยนตร ควรพิจารณาเพิ่มหรือปรับ ปรุงชองทางการสื่อสารเพื่อเผยแพรค วามรูดาน
ภาพยนตรแกกลุมเปาหมายใหเหมาะสมกับบริบทในปจจุบัน
2) หอภาพยนตร ควรหามาตรการในการเรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด
3) หอภาพยนตรควรดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งให
แลวเสร็จตามกรอบการประเมินผล
4) คณะกรรมการควรเพิ่มบทบาทในการพิจารณาแผนปฏิบั ติงานประจํ าปใหมีรายละเอีย ด
สมบูรณค รบถวน ตลอดจนการติ ดตามผลการดํา เนินงานขององคการมหาชนในรายไตรมาส และการเข ารว ม
ประชุม เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5) หอภาพยนตรควรพัฒนาเรื่องการกํากับและติดตามผลงานโดยควรมีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานขององคการมหาชนเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายไตรมาส และจัดสงการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชนอยางสม่ําเสมอ
.....................................

