2564
แผนปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งานแผนและงบประมาณ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คานา
เอกสารฉบับนี้จัดทาเพื่อนาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 ของหอภาพยนตร์
(องค์การมหาขน) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ
ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ 2) เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่ฝ่ายงานและกลุ่มงานต่าง ๆ 3) เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดาเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์
จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานสารองและป้องกันความเสี่ยงที่ ควบคุมไม่ได้ และ4) เพื่อสร้างความ
ร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว มภายในองค์ ก รในการพิ จ ารณาแผนงานก่ อ นน าไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ น งานเป็ น บรรลุต ามเป้ าหมาย ตัว ชี้ วัด เกิ ด เป็ นกิ จ กรรมและผลลั พ ท์ ด้า นต่า ง ๆ ที่ต รงตาม
วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักขององค์กร
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกที่สนใจภารกิจด้านการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ ไม่มากก็น้อย
หากเกิดความผิดพลาดประการใดผู้จัดทาขออภัยมา ณ ที่นี้

งานแผนและงบประมาณ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์
ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้
ได้มาตรฐานของสมาพันธ์ หอ
ภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หอภาพยนตร์
เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้าน
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของ
ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ เป้าประสงค์ ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
และสิ่งเกีย่ วเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ของหอภาพยนตร์ได้รับการอนุรักษ์ตาม
- เพื่อดาเนินการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้
มาตรฐาน
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์
และสิ่งเกีย่ วเนื่อง
- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาอื่นๆ
- เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรูน้ อกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการ
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและเพิ่มพูนข้อมูลด้าน
บริการของหอภาพยนตร์ให้
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้อยู่ในฐานข้อมูลพร้อม
เข้าถึงผู้ใช้บริการทั้งในและ
บริการ
ต่างประเทศ
- เพื่อให้บริการสาธารณะในการศึกษาค้นคว้า และการใช้
ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกีย่ วเนื่องทั้งในและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์การนา - เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้และ
ในการ ใช้ภาพยนตร์และสิ่ง
การสร้างปัญญา รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
เกี่ยวเนื่องไปสู่การ สร้างปัญญา - เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาภาพเคลื่อนไหวเพื่อการ
ในสังคมไทย
พัฒนาความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้มีวิชาภาพยนตร์อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน
และมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว เป็นเครื่องมือในการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่มี - เพื่อให้การบริหารจัดการหอภาพยนตร์เป็นไปตามหลัก
การบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ
ธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร
ดาเนินงานตามพันธกิจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แห่งการเรียนรู้
- เพื่อให้หอภาพยนตร์ดาเนินงานเป็นไปตามหลักจริยธรรม
ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
- เพื่อให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
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เป้าประสงค์ เกิดความเข้มแข็งในความรู้
ทางด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนือ่ งเพื่อ
เป็นคลังทางปัญญาของชาติ และเอื้อต่อ
การแข่งขันด้านการผลิตและบริการของ
ชาติ
เป้าประสงค์ ภาพยนตร์และสิ่งเกีย่ วเนื่อง
มีฐานข้อมูลพร้อมบริการและเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบการศึกษาภาค
บังคับมีการใช้ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และพัฒนาทักษะความรู้และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 สังคมไทยเกิดวัฒนธรรม
การดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
นอกเหนือจากความบันเทิง
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 2
- มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของ
บุคคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งประพฤติตนและ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของ
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
- มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 – 2565)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เดิมคือหอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการ มีบทบาทหน้าที่
อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จัดตั้งขึ้นโดยมีฐานะเป็นงานหนึ่ง
ในกองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2527 ต่อมาได้โอนไปเป็นงานหนึ่งในกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร จนกระทั่งหอภาพยนตร์แห่งชาติได้ขอปฏิรูปออกจากระบบราชการเป็นองค์การมหาชน
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จึงได้รับการจัดตั้งใหม่เป็น หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในปี
พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552
1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทาระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บ
รักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. สร้ างองค์ความรู้ เกี่ย วกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภ าพยนตร์ตลอดจนสิ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็น
เครื่องมือในการทาวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ
4. ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และการ
บันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
6. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการ
และผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ
7. เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ด้ า นภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นภาพยนตร์ กั บ หอภาพยนตร์
นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
8. เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของ
หอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
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หอภาพยนตร์มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ
2. ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการของหอภาพยนตร์
3. จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการดาเนินงานเกี่ยวกับหอภาพยนตร์
4. ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์
5. เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์
6. กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์
7. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
8. ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์

วิสัยทัศน์
เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก และเป็นองค์กรนาในการใช้ภาพยนตร์
ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

พันธกิจ
1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และอนุรักษ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อเก็บ
รักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริ การสาธารณะเพื่ อการศึก ษา ค้ นคว้า และส่ งเสริ มเผยแพร่ใ ห้ เ กิด การใช้ป ระโยชน์ สู ง สุ ด จาก
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
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ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) รายละเอียดดังนี้ (ปรับแผน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐานของ
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการการจัดการด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
- เพื่อดาเนินการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามนโยบายของหอภาพยนตร์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. มีหลักเกณฑ์การจัดหาและจัดการกรุ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการ
กรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์
รวมทั้งการทบทวนหลักเกณฑ์และการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ – การจัดทาและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดหาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์และ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - การจัดทานโยบายด้านการจัดหาจัดเก็บกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (Collection
Policy) ของหอภาพยนตร์ และประกาศใช้ในการดาเนินการตามภารกิจหอภาพยนตร์
- การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
พ.ศ.2563 - การชาระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของกรุ
- การทดลอง ทดสอบ และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับบริบทของหอภาพยนตร์
พ.ศ.2564 - การชาระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้สะสมจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรุ
- การนาข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใส่ในระบบเทคโนโลยีฯ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรุ
พ.ศ.2565 - การชาระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้สะสมจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกรุ
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- การนาข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใส่ในระบบเทคโนโลยีฯ
ได้สะสมจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกรุ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2. การจัดหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2564 ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 และต้นฉบับภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ที่ออกฉายระหว่างปีดังกล่าว
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
กลยุทธ์ที่ 1 - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2564
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ.2555 - 2561 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
พ.ศ.2563 - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ.2555 - 2562 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
พ.ศ.2564 - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ.2555 - 2563 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- จานวนต้นฉบับภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2563 ที่นามาเก็บที่
หอภาพยนตร์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
พ.ศ.2565 - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2564 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- จานวนต้นฉบับภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2564 ที่นามาเก็บที่
หอภาพยนตร์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
กลยุทธ์ที่ 2 - การสร้างระบบเพื่อการได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งออกฉายในปี
พ.ศ. 2555 - 2564
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้สร้าง
ภาพยนตร์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของหอภาพยนตร์
พ.ศ.2563 - สร้างความร่วมมือกับ Lab post production เพื่อประสานกับผู้สร้าง ในการจัดเก็บ
ต้นฉบับภาพยนตร์ จานวน 5 แห่ง (มีการเจรจาและหนังสือจัดส่งแบบฟอร์มของ หภ.
ไปวางที่ Lab + เอกสารประชาสัมพันธ์)
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เป้าประสงค์ที่ 2. ซ่อม เก็บรักษา ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องอนุรักษ์ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน FIAF
กลยุทธ์ - การซ่อม พิมพ์ฟิล์ม และแปลงสัญญาณดิจิทัล ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการรซ่อม
ภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานการอนุรักษ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - ติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน 17,500 รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน 4 รายการ
พ.ศ.2563 - ติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน 17,500 รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน 2 รายการ
พ.ศ.2564 - ติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน 17,500 รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน 2 รายการ
พ.ศ.2565 - พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จานวน 10 เรื่อง
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน 17,500 รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน 2 รายการ
กลยุทธ์ – การจัดและปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งในระบบ
อะนาลอกและระบบดิจิทัลให้ได้ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - จัดและปรับพื้นที่ในห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้แล้วเสร็จ
- จัดและปรับพื้นที่ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการจัดเก็บภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล
และนาเข้าข้อมูล ร้อยละ 100
พ.ศ.2563 - จัดทาห้องเก็บชั้น 3, 4, 5
พ.ศ.2564 - จัดทาฟิล์มทาวเวอร์
- ทาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาพยนตร์ที่อนุรักษ์
ด้วยระบบดิจิทัลสารอง 1 แห่ง
พ.ศ.2565 - ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้นาเข้าห้องเก็บอย่างเป็นระบบและครบถ้วนร้อยละ 100
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย
วัตถุประสงค - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- เพื่อสนับสนุนการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาอื่นๆ
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่ได้จาก
ภาพยนตร์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. มีข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องพร้อมให้บริการไม่น้อยกว่า 60,000 รายการ
กลยุทธ์ การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ - Video On Demand (VOD) 10,000 รายการ
พ.ศ.2562 จานวน 2,500 รายการ
พ.ศ.2563 จานวน 2,500 รายการ
พ.ศ.2564 จานวน 2,500 รายการ
พ.ศ.2565 จานวน 2,500 รายการ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565

- โปสเตอร์ 4,000 รายการ
จานวน – รายการ
จานวน 4,000 รายการ
จานวน – รายการ
จานวน – รายการ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565

- ภาพนิ่ง 36,000 รายการ
จานวน – รายการ
จานวน 6,000 รายการ
จานวน 15,000 รายการ
จานวน 15,000 รายการ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565

- นิตยสาร 2,000 รายการ
จานวน – รายการ
จานวน – รายการ
จานวน 1,000 รายการ
จานวน 1,000 รายการ
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พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565

- หนังสือ 8,000 รายการ
จานวน 6,700 รายการ
จานวน 300 รายการ
จานวน 500 รายการ
จานวน 500 รายการ

เป้าประสงค์ที่ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่ได้จากภาพยนตร์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์จานวน 12 เรื่อง
กลยุทธ์ - การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - มีงานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุน
จานวน 3 เรื่อง
พ.ศ.2563 - งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุน
จานวน 3 เรื่อง
พ.ศ.2564 - งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุน
จานวน 3 เรื่อง
พ.ศ.2565 - งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุน
จานวน 3 เรื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเผยแพร่และการให้บริการของหอภาพยนตร์ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเพื่อให้การบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ
- เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อการศึกษา
เรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. พัฒนาการให้บริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายการเผยแพร่หรือการให้บริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - การจัดทาแนวทางและร่าง MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการเผยแพร่
หรือการให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์
พ.ศ.2563 - จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการเผยแพร่หรือการให้บริการข้อมูล
ของหอภาพยนตร์อย่างน้อย จานวน 1 แห่ง
พ.ศ.2564 - จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการเผยแพร่หรือการให้บริการข้อมูล
ของหอภาพยนตร์อย่างน้อย จานวน 1 แห่ง
พ.ศ.2565 - จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการเผยแพร่หรือการให้บริการข้อมูล
ของหอภาพยนตร์อย่างน้อย จานวน 2 แห่ง
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
พ.ศ.2562- พัฒนาเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จและเป็นเว็บไซต์ เผยแพร่ Knowledge Base
พ.ศ.2563- นาเข้าเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ในเว็บไซต์ Knowledge Base แล้วเสร็จ
พ.ศ.2564- พัฒนาระบบการให้บริการสืบค้นออนไลน์ 1 ระบบ
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ ร้อยละ 85
และมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากฐานปีที่ผ่านมา
พ.ศ.2565- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ ร้อยละ 85
และมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากฐานปีที่ผ่านมา
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการสืบค้นออนไลน์ของหอภาพยนตร์ ร้อยละ 85
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2. พัฒนาพื้นที่ของหอภาพยนตร์ให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1- การพัฒนาอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติให้เป็นพื้นที่พื้นที่แหล่งการเรียนรู้
นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - จัดห้องสมุดภายในอาคารใหม่ให้แล้วเสร็จและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ 85
- ออกแบบพื้นที่นิทรรศการในอาคาร ชั้น 1 และ ชั้น 2 (ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน)
พ.ศ.2563 - จัดทานิทรรศการ ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- จัดทาระบบนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 แล้วเสร็จ
พ.ศ.2564 - ออกแบบพื้นที่และจัดทานิทรรศการชั้น 3 และตู้จัดแสดงบริเวณโถงบันได
พ.ศ.2565 - จัดทานิทรรศการชั้น 3 และตู้จัดแสดงบริเวณโถงบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
กลยุทธ์ที่ 2 - การพัฒนาโรงหนังนางเลิ้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2563 - ดาเนินการพัฒนาโรงหนังนางเลิ้ง และจัดทาพิพิธภัณฑ์โรงหนังนางเลิ้ง
พ.ศ.2564 - ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงหนังนางเลิ้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
พ.ศ.2565 - ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงหนังนางเลิ้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรนาในการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้และการสร้างปัญญา
- เพื่อให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น (ตัดเป้าประสงค์ 1-2 ให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 - การจัดทาตาราและคู่มือการสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชาเลือก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - จัดทาตารา คู่มือและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาพยนตร์ระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ.2563 - จัดอบรมครูมัธยม 1 ครั้ง (จากเนื้อหาตารา)
พ.ศ.2564 - โรงเรียนนาวิชาภาพยนตร์ไปใช้ไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน
พ.ศ.2565 - ประเมินผลและปรับปรุงการใช้วิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร
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กลยุทธ์ที่ 2 - จัดหาภาพยนตร์ตามรายชื่อภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์กาหนดพร้อมทั้งอบรมครูเพื่อให้ครูใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - จัดหาภาพยนตร์ จานวน 10 เรื่อง และอบรมครูอย่างน้อย 1 ครั้ง
พ.ศ.2563 - จัดหาภาพยนตร์ จานวน 10 เรื่อง และอบรมครูอย่างน้อย 1 ครั้ง
พ.ศ.2564 - จัดหาภาพยนตร์ จานวน 10 เรื่อง และอบรมครูอย่างน้อย 1 ครั้ง
พ.ศ.2565 - จัดหาภาพยนตร์ จานวน 10 เรื่อง และอบรมครูอย่างน้อย 1 ครั้ง
เป้าประสงค์ที่ 2 สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากความบันเทิง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ให้เกิดปัญญาเกิดขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 - การจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ที่ศาลายาให้มีความหลากหลายในแง่เนื้อหาและ
กลุ่มเป้าหมาย
พ.ศ.2562 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
พ.ศ.2563 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
พ.ศ.2564 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
พ.ศ.2565 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
กลยุทธ์ที่ 2 - การขยายฐานการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาทั่วประเทศ (ส่งเสริมการจัดฉายภาพยนตร์ที่
หลากหลายและเพิ่มปริมาณจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน) (ตัดการจัดตั้ง
ภาพยนตร์สถาน)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - จัดทาโครงการสนับสนุนการจัดฉายภาพยนตร์ที่ หภ. อนุรักษ์ เพื่อจัดฉายในโรงหนัง
ขนาดเล็กและพื้นที่จัดฉายอิสระ
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จานวน 30,000 คน
พ.ศ.2563 - สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ที่ไม่น้อยกว่า 3 จังหวัด
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ จานวน 131,000 คน
พ.ศ.2564 - สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์สะสมไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ จานวน 134,000 คน
พ.ศ.2565 - สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์สะสมไม่น้อยกว่า 7 จังหวัด
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ จานวน 137,000 คน
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กลยุทธ์ที่ 3 – การจัดกิจกรรมการทางวิชาการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จานวน 2
กิจกรรม
พ.ศ.2563 - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จานวน 2
กิจกรรม
พ.ศ.2564 - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จานวน 2
กิจกรรม
พ.ศ.2565 - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จัดฉายภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จานวน 2
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริหารจัดการหอภาพยนตร์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดาเนินงานตามพันธกิจองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้หอภาพยนตร์ดาเนินงานเป็นไปตามหลักจริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
- เพื่อให้การดาเนินงานหอภาพยนตร์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
การปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาระบบการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ อย่างมีธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 – การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.2562 - ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราเจ้าหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 2 – การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหอภาพยนตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ 70
พ.ศ.2563 - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ 75ฃ
พ.ศ.2564 - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ 80
พ.ศ.2565 - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ 80
เป้าประสงค์ที่ 2 มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
บุคคลากรของหอภาพยนตร์มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดี และปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมของ FIAF
กลยุทธ์ - การส่งเสริมให้บุคลาการของหอภาพยนตร์ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ และ
การนาหลักจริยธรรมของ FIAF มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงาน
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ 1 ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
พ.ศ.2563 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงาน
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ 1 ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
พ.ศ.2564 - ชาระคู่มือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปรับปรุงคู่มือ
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ 1 ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
พ.ศ.2565 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ 1 ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
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เป้าประสงค์ที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ หอภาพยนตร์ ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ – การจัดทาแผนและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์สู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.2562 - มีการนาเจ้าหน้าที่ไปดูงานองค์กรต้นแบบด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อจัดทาแผนและนาไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของหอภาพยนตร์
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทางภาษารวมไปถึงการ
ใช้ชีวิตและการทางาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
พ.ศ.2563 - จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรมในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทางภาษารวมไปถึงการ
ใช้ชีวิตและการทางาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
พ.ศ.2564 - เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในต่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทางภาษา
รวมไปถึงการใช้ชีวิตและการทางาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
พ.ศ.2565 - เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในต่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทางภาษารวมไปถึงการ
ใช้ชีวิตและการทางาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 12 (ปี 60 - 64)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร
ข้อ 1 จัดหารวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทาระบบทะเบียน
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องฯเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาของชาติและเป็นมรดก ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ข้อ 3 ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์
และสนับสนุน ให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทาวิจัย
ในสาขาวิชาอื่น ๆ
ข้อ 4 ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์
จากภาพยนตร์รวมทั้งสิ่งเกีย่ วเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูล
ต่างๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
ข้อ 7 เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์นานาชาติสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ข้อ 5 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์
ในฐานะเป็นสื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง
และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรูน้ อกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
ข้อ 6 จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็น
วิทยาการและผลงาน ด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ

ข้อ 2 สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบตั ิการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ข้อ 7 เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์ กับหอภาพยนตร์นานาชาติสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานด้
านภาพยนตร์
อื่น ๆ ทัง้ ห
ในและต่
างประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
ความเชื
่อมโยงยุ
ทธศาสตร์
อภาพยนตร์
ข้อ 8 เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่
แผนพั
ฒนาเศรษฐกิจฐและสั
ได้รับมอบหมายจากคณะรั
มนตรีหรืงอคมแห่
รัฐมนตรีงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
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แผนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
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การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม โดยส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ และ
การใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอ
ตัวอย่างของการมีคุณธรรมจริยธรรม
และการมีจิตสาธารณะ

ตัวชีว้ ัดการประเมินองค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

จัดตั้ง

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายขั้นต่า

เป้าหมาย

เป้าหมายขั้นสูง

(50 คะแนน)

มาตรฐาน

(100 คะแนน)

ตามตัวชี้วัด

(75 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล
ข้อ 1 3 4 6 1.1.1 จานวนภาพยนตร์ที่
และ 7
หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในสื่อมวลชนและ
เทศกาลภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ
ข้อ 1 2 3 7 1.1.2 การเผยแพร่องค์ความรู้
และ 8
ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์
สื่อโสตทัศน์ และการสร้าง
เครือข่ายหอภาพยนตร์/
หน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ
ข้อ 3 และ 4 1.1.3 การใช้ประโยชน์จาก
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาพยนตร์ที่ หภ.อนุรักษ์ไว้

5

5.4 คะแนน

5.6 คะแนน

5.8 คะแนน

ฝ่ายอนุรักษ์
และฝ่าย
เผยแพร่

5

4 กิจกรรม +
ประเทศเข้าร่วม
4 ประเทศ

5 กิจกรรม +
ประเทศเข้าร่วม
6 ประเทศ

6 กิจกรรม +
ประเทศเข้าร่วม
8 ประเทศ

ฝ่ายอนุรักษ์
และฝ่าย
เผยแพร่

5

เตรียมข้อมูลจัด
นาข้อมูล
พัฒนาจานวนผู้เข้า ฝ่ายอนุรักษ์
นิทรรศการ
นิทรรศการเข้าสู่ ชมให้แพร่หลายใน
และฝ่าย
ออนไลน์
Platform ประเมิน ระดับนานาชาติโดยมี เผยแพร่
ได้แก่ รวบรวม
คุณภาพของ
การเข้าชมไม่น้อย
ข้อมูลภาพยนตร์ content และวัตถุ กว่า 2,000 ครั้ง
และสิ่งเกีย่ วเนื่อง
จัดแสดง ก่อน
จาก 20 ประเทศ
ในการจัดทา
เผยแพร่ผ่าน
นิทรรศการ
Google Arts &
ถ่ายภาพ คัดเลือก
Culture
ภาพ และจัดทาคา
บรรยาย
ภาษาอังกฤษ
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

จัดตั้ง

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า

เป้าหมาย

เป้าหมายขั้นสูง

(50 คะแนน)

มาตรฐาน

(100 คะแนน)

ข้อ 1

1.1.4 ร้อยละของจานวน
ภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี
พ.ศ. 2470-2563 ที่ หภ.
เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ
(ตัวชี้วัดเดิม)

5

ระยะที่ 3
(ปี 2555-2563)
ร้อยละ 65
(+23 เรื่อง)

(75 คะแนน)
ระยะที่ 3
(ปี 2555-2563)
ร้อยละ 70
(+47 เรื่อง)

ข้อ 1 4
และ 5

1.1.5 จานวนผู้เข้าร่วมกิจรรม
ของหอภาพยนตร์

10

81,250 คน

94,125 คน

ตัวชี้วัดที่
1.2.1 จานวนการเข้าชม
10
6,180,000 ครั้ง
สอดคล้อง ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์
กับประเด็น เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย
การปฏิรปู
(ตัวชี้วัดเดิม)
ประเทศของ
กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
2.1.1 การประเมินความคุ้มค่า
15
ระดับ 2.01-3.00
ในการจัดกิจกรรมรถโรงหนัง
คุ้มค่าเล็กน้อย
เฉลิมทัศน์ (ตัวชี้วัดใหม่)
2.1.2 การประเมินความคุ้มค่า
ในการจัดกิจกรรมโรงหนัง
โรงเรียน (ตัวชี้วัดใหม่ )

10

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ 2.01-3.00
คุ้มค่าเล็กน้อย
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ตามตัวชี้วัด

-ระยะที่ 1
ฝ่ายอนุรักษ์
(ปี 2470-2515) ร้อย
ละ 10.93 (+1 เรื่อง)
-ระยะที่ 2
(ปี 2516-2554) ร้อย
ละ 57.07 (+5 เรื่อง)
-ระยะที่ 3
(ปี 2555-2563) ร้อย
ละ 75
(+70 เรื่อง)
รวม +76 เรื่อง)
107,000 คน
ฝ่ายเผยแพร่

6,680,000 ครั้ง

7,180,000 ครั้ง

ฝ่ายเผยแพร่

ระดับ 3.01-4.00
คุ้มค่า

ระดับ 4.01-5.00
คุ้มค่าอย่างมาก

ฝ่ายเผยแพร่

ระดับ 3.01-4.00
คุ้มค่า

ระดับ 4.01-5.00
คุ้มค่าอย่างมาก

ฝ่ายเผยแพร่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

จัดตั้ง

น้าหนัก
(ร้อยละ)

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรขององค์การมหาชน

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพ
องค์การสู่การเป็นระบบราชการ
4.0
3.1.1 การพัฒนาองค์การ
สู่ดิจิทัล
การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น
ดิจิทัล เพื่อนาไปใช้สู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open
Data)
ภารกิจหลัก : การอนุรักษ์และ
ศึกษาค้นคว้าภาพยนตร์ เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

3.1.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

5

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายขั้นต่า

เป้าหมาย

เป้าหมายขั้นสูง

(50 คะแนน)

มาตรฐาน

(100 คะแนน)

-

ตามตัวชี้วัด

(75 คะแนน)
ร้อยละค่าใช้จ่าย ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน ฝ่ายบริหาร
ด้านบุคลากร บุคลากรไม่เกินกรอบ
กลาง
ไม่เกินกรอบวงเงิน
วงเงินรวมฯ ที่
รวมฯ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ที่คณะรัฐมนตรี
และค่าใช้จ่ายด้าน
กาหนด
บุคลากรจริงไม่สูง
กว่างบประมาณที่
ได้รับ
การจัดสรรจากสานัก
งบประมาณ

10
มีรายชื่อชุดข้อมูลที่ มีชุดข้อมูลที่มี
สัมพันธ์กับ
คาอธิบายข้อมูล
กระบวนการ
(Metadata) ที่
ทางานตามภารกิจ สอดคล้องตาม
ที่เลือก
มาตรฐานที่ สพร.
กาหนด 14 รายการ
ทุกชุดข้อมูลใน
กระบวนการทางาน

10

BASIC 250
คะแนน
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ADVANCE 300
คะแนน

1. มีระบบบัญชีข้อมูล ฝ่ายอนุรักษ์
2. เปิดเผยข้อมูล-ใน และฝ่าย
หมวดข้อมูล
บริหารกลาง
สาธารณะอย่างน้อย
ร้อยละ 50 จากบัญชี
ข้อมูล และสามารถ
เข้าถึงได้ตาม
มาตรฐานที่ สพร.
กาหนด
SIGNIFICANT 350
คะแนน

ทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

จัดตั้ง

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายขั้นต่า

เป้าหมาย

เป้าหมายขั้นสูง

(50 คะแนน)

มาตรฐาน

(100 คะแนน)

ตามตัวชี้วัด

(75 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)

10

50 คะแนน

- 25 -

75 คะแนน

100 คะแนน

ฝ่ายบริหาร
กลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2564
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2564
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- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -
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สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ลบ.

รายได้จากการดาเนินงาน : ลบ.

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

118.332
174.0218
320.1718
126.9872
167.3837
141.4502
122.635

0.95
1.82
1.35
3.664
4.5
10
156.38

รายการงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
118,252,000 174,021,800 320,171,800 126,987,200 167,383,700 151,450,200 279,012,000
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
26,421,100 28,161,300 27,491,000 27,987,800 29,001,100 27,695,000 31,919,900
2) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
39,070,500 39,304,700 44,320,300 43,775,600 50,882,600 22,508,000 60,215,100
- ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 36,570,500 37,074,700 40,690,300 40,145,600 47,252,600 16,878,000 54,478,900
- ค่าสาธารณูปโภค
2,500,000
2,230,000
3,630,000
3,630,000
3,630,000
5,630,000
5,736,200
3) ค่าครุภัณฑ์
12,083,000
- 15,000,000
- 20,000,000 32,000,000 43,439,000
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
40,677,400 106,555,800 233,360,500 55,223,800 67,500,000 27,800,000 143,438,000
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แผนใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2564
รายจ่าย/รายการ/โครงการ

งบประมาณปี 2564
เงินอุดหนุน เงินสะสม
รวม

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
1. งบดาเนินการพื้นฐาน
1.1 รายจ่ายประจา
- งบบุคลากร
- สวัสดิการ 10%
- ค่าสาธารณูปโภค
1.2 รายจ่ายดาเนินการทั่วไป
- งบดาเนินการทั่วไป
- ค่าเบี้ยประชุม
2. งบดาเนินการตามภารกิจ
2.1 ฝ่ายอนุรักษ์
- รายจ่ายดาเนินการตามพันธกิจ
1) งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
2.2 ฝ่ายเผยแพร่
- รายจ่ายดาเนินการตามพันธกิจ
1) งานจัดฉายภาพยนตร์
2) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
3) งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์
4) งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
5) งานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน
2.3 ฝ่ายบริหารกลาง
- รายจ่ายดาเนินการตามพันธกิจ
1) งานบริหารสินทรัพย์
2) งานพัฒนาบุคลากร
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งบลงทุน
3.1 รายจ่ายลงทุนเพื่อดาเนินการปกติ
ฝ่ายอนุรักษ์
- ห้องเก็บภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
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122,635,000 156,377,000 279,012,000
64,627,000
5,000,000 69,627,000
37,656,100
37,656,100
28,727,910
28,727,910
3,191,990
3,191,990
5,736,200
5,736,200
26,970,900
5,000,000 31,970,900
24,970,900
5,000,000 29,970,900
2,000,000
2,000,000
22,508,000
22,508,000
5,250,000
5,250,000
5,250,000
13,950,000

-

5,250,000
13,950,000

6,550,000
3,800,000
600,000
1,900,000
1,100,000
3,308,000

-

6,550,000
3,800,000
600,000
1,900,000
1,100,000
3,308,000

1,278,000
1,278,000
1,630,000
1,630,000
400,000
400,000
35,500,000 151,377,000 186,877,000
35,500,000 151,377,000 186,877,000
-

25,000,000

25,000,000

รายจ่าย/รายการ/โครงการ

งบประมาณปี 2564
เงินอุดหนุน เงินสะสม
รวม

- ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง และระบบป้องกันอัคคีภัย
- ระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
- ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศและสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ฝ่ายเผยแพร่
- งานปรับปรุงการบริการและครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติงานและ
บริการ
- งานกันสาดอาคารภายในหอภาพยนตร์
- ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสาหรับห้องนิทรรศการชั้น 2
- ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสาหรับห้องนิทรรศการ
หมุนเวียน
- ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
ฝ่ายบริหารกลาง
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่าง
อาคารของหอภาพยนตร์
- ปรับปรุงอาคารบุรฉัตรไชยากร
- ครุภัณฑ์สานักงานและอุปกรณ์ปฏิบัติงานทั่วไป
- ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
- ระบบสายไฟฟ้าแรงต่า และสายสื่อสาร ลงใต้ดิน
- ระบบน้าประปาสารอง อาคารเมืองมายา
- งานภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวกพื้นที่หอ
ภาพยนตร์

- 43 -

-

37,438,000

37,438,000

12,000,000
-

12,000,000
24,000,000

5,900,000

5,900,000

6,000,000
11,000,000
-

6,000,000
11,000,000
11,500,000

-

2,000,000

2,000,000

-

6,000,000

6,000,000

-

4,000,000
1,539,000
3,000,000
13,000,000
2,000,000
22,500,000

4,000,000
1,539,000
3,000,000
13,000,000
2,000,000
22,500,000

24,000,000
11,500,000

แผนปฏิบัติงานประจาปี 2564
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โครงสร้าง – กรอบอัตรากาลัง

กรอบอัตรากาลัง
ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 มิ.ย. 2561

บรรจุจริง

ผู้อานวยการ

1

1

รองผู้อานวยการ

3

2

ผู้บริหาร (ไม่รวม ผอ. และ รอง ผอ.)

-

-

ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา

-

-

เจ้าหน้าที่

71

54

ลูกจ้าง

-

-

รวม

75

57
อัตรากาลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ 30 กันยายน 2563

- 45 -

โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 2564
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายปี 2564

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต /กรอบเวลา

เป้าตามแผน

หน่วย
นับ

การจัดระเบียบเอกสารการ
รับมอบและบริจาค
ภาพยนตร์ให้เป็นปัจจุบัน
ระบบจัดการทรัพยากร
สารสนเทศด้านภาพยนตร์

ร้อยละ 50

1 งาน

ฝ่ายอนุรักษ์
และฝ่ายเผยแพร่

นาข้อมูลเข้าระบบ

ระบบ

ทุกฝ่าย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30

ร้อยละ

ฝ่ายอนุรักษ์
งานจัดหา

สามารถพิมพ์-ล้าง 1 งาน
ฟิล์มภาพยนตร์ได้
ตามแผน
17,500
รายการ

ฝ่ายอนุรักษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1
2

3

4

5
6
7

การชาระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิง่
เกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกรุ
งานจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการกรุ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
งานแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออก
ฉายในปี พ.ศ. 2555 - 2563

1. แสวงหาภาพยนตร์ที่
ออกฉายในช่วงเวลา
ดังกล่าว
2. จานวนต้นฉบับ
ภาพยนตร์
แล็บปฏิบตั ิการพิมพ์-ล้าง
ฟิล์มสีทไี่ ด้มาตรฐาน

งานติดตั้งและทดสอบระบบการ
พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตาม
มาตรฐาน
งานแปลงสัญญาณดิจิทัล เทป ฟิลม์ จานวนรายการ
และสิ่งเกีย่ วเนื่อง
แปลงสัญญาณ
งานบูรณะภาพยนตร์
ภาพยนตร์ทไี่ ด้รับการ
บูรณะ
งานจัดและปรับพื้นที่ในห้องเก็บ
พื้นที่ชั้น 2 - 5
ฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

2

ฝ่ายอนุรักษ์

เรื่อง

ฝ่ายอนุรักษ์

ดาเนินการต่อจากปี 1 งาน
ที่ผ่านมา

ฝ่ายอนุรักษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
8
9
10
11

งานจัดทาและนาเข้าข้อมูลระบบ
Video On Demand
งานทาข้อมูล Metadata
สิ่งเกี่ยวเนื่อง
งานจัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์
งานสนับสนุนวิทยานิพนธ์ หรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

ระบบ VOD

2,500

รายการ

ฝ่ายอนุรักษ์

ข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่อง

10,000

รายการ

ฝ่ายอนุรักษ์

หนังสือเพื่อให้บริการ

300

รายการ

ฝ่ายเผยแพร่

3

เรื่อง

ฝ่ายเผยแพร่

งานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์
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ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายปี 2564
ผลผลิต /กรอบเวลา

เป้าตามแผน

กลุ่มงาน/
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
12

13

14

จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นเครือข่ายการเผยแพร่
หรือการให้บริการข้อมูลของหอ
ภาพยนตร์อย่างน้อย จานวน 1
แห่ง
งานพัฒนาเว็บไซต์
Knowledge Base

ความร่วมมือด้าน
เครือข่ายข้อมูลกับ
มหาวิทยาลัย

งานออกแบบพื้นที่นิทรรศการ
และพิพิธภัณฑ์ในอาคารชั้น 3

นิทรรศการและ
พิพิธภัณฑ์ในอาคาร
บริการโสตทัศน์
แห่งชาติ

เว็บไซต์

MOU

1 แห่ง

ฝ่ายเผยแพร่

เพิ่มจานวนผูเ้ ข้าชม
ร้อยละ 10
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ

ฝ่ายเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1 งาน

ฝ่ายเผยแพร่
งานพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการ

3

โรงเรียน

ฝ่ายเผยแพร่

1

ครั้ง

ฝ่ายเผยแพร่

ร้อยละ 85

ร้อยละ

ฝ่ายเผยแพร่
ฝ่ายบริหารกลาง

5

จังหวัด

ฝ่ายเผยแพร่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
15
16

17

18

การจัดทาตาราและคูม่ ือการสอน โรงเรียนนาวิชา
วิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชาเลือก ภาพยนตร์ไปใช้ไม่
น้อยกว่า
จัดอบรมครูเพื่อให้ครูใช้
อบรมครูผู้สอนวิชา
ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการ ภาพยนตร์และ
สอนในรายวิชาตามหลักสูตร
ภาพยนตร์ที่ใช้เป็นสื่อ
การสอน
การจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ ความพึงพอใจของ
ที่ศาลายาให้มคี วามหลากหลาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในแง่เนื้อหาและกลุม่ เป้าหมาย และใช้บริการอยู่ใน
ระดับสูง
สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมการ
ปีงบประมาณ 2564
ฉายภาพยนตร์ในต่างจังหวัด
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ลาดับ โครงการ / กิจกรรม
19
20

กิจกรรมจัดฉายของหอ
ภาพยนตร์
การจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ
อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ
ด้านกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์
โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ

เป้าหมายปี 2564
ผลผลิต /กรอบเวลา
จานวนผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมวิชาการ

เป้าตามแผน
107,000

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงาน/
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ
คน

ฝ่ายเผยแพร่

2

กิจกรรม

ฝ่ายเผยแพร่

ร้อยละ 85

ร้อยละ

ฝ่ายบริหารกลาง

1

งาน

ฝ่ายบริหารกลาง

1

ครั้ง

ฝ่ายบริหารกลาง

ร้อยละ 85

ร้อยละ

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 64

ร้อยละ 80

ร้อยละ

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
21

การประเมินการบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

22

ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงาน
แต่ละงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลัก ปีงบประมาณ 2564
จริยธรรม FIAF
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในต่อ
ความพึงพอใจ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
เจ้าหน้าที่
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรมในด้าน จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้า
การปฏิบัติงานด้านศักยภาพทาง
อบรม
ภาษารวมไปถึงการใช้ชีวิตและ
การทางาน

23
24

25
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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2564
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