ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒
แผนปฏิบัติงำนหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

งานแผนและงบประมาณ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

คำนำ
เอกสารฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ น าเสนอแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาขน) โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
บุ ค คล และ งบประมาณ ในการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ / ผลผลิ ต /กิ จ กรรมที่ ไ ด้ ว างแผนไว้
๒) เพื่ อ ถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ สู่ ฝ่ า ยงานและกลุ่ ม งานต่ า ง ๆ ๓) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นการ
ดาเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานสารองและป้องกันความเสี่ยง
ทีค่ วบคุมไม่ได้ และ๔) เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ในการพิจารณาแผนงาน
ก่อนนาไปปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นบรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด เกิดเป็นกิจกรรมและผลลัพท์
ด้านต่าง ๆ ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และภารกิจหลักขององค์กร
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกที่สนใจภารกิจด้านการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ไม่มากก็น้อย หากเกิดความผิดพลาดประการใดผู้จัดทาขออภัยมา ณ ที่นี้

งานแผนและงบประมาณ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๒

สำรบัญ
หน้ำ
๕

แผนยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ ๒๐ ปี
แผนยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ ระยะที่ ๑
กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ระดับชำติ
ตัวชีว้ ัดกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
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แผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี ๒๕๖๒
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โครงสร้ำง – กรอบอัตรำ
โครงกำรและกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

๔๒
๔๓
๔๖

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร

๔๘

๓

แผนยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ ๒๐ ปี

๔

ยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์
ระยะ ๒๐ ปี

วัตถุประสงค์

- เพือ่ พัฒนากระบวนการจัดการด้านการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาการอนุรักษ์
อนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกีย่ วเนือ่ งให้เป็นไป
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนือ่ งของ
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
หอภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐานของสมาพันธ์
- เพือ่ ดาเนินกรเก็บรักษาภาพยนตร์และ
หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
สิ่งเกี่ยวเนือ่ งให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและ
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ หอภาพยนตร์เป็น
ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนือ่ ง
ศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์
- เพือ่ สนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์และ
และสิ่งเกีย่ วเนือ่ งของประเทศไทย
สิ่งเกี่ยวเนือ่ งเป็นเครือ่ งมือในการศึกษา
ค้นคว้าในสาขาวิชาอื่นๆ
- เพือ่ เป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชีวติ
- เพือ่ พัฒนาระบบการจัดการและเพิม่ พูนข้อมูล
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริการ
ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนือ่ งให้อยู่ใน
ของหอภาพยนตร์ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการ
ฐานข้อมูลพร้อมบริการ
ทั้งในและต่างประเทศ
- เพือ่ ให้บริการสาธารณะในการศึกษาค้นคว้า
และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนือ่ งทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เป็นองค์การนาในการ - เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เพือ่
การเรียนรู้และการสร้างปัญญา รวมทัง้
ใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนือ่ งไปสู่การ
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
สร้างปัญญาในสังคมไทย
- เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษา
ภาพเคลือ่ นไหวเพือ่ การพัฒนาความรู้และ
ความสามารถเพิ่มมากขึน้
- เพือ่ ให้มวี ิชาภาพยนตร์อยู่ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนและมีการใช้ภาพเคลือ่ นไหว
เป็นเครือ่ งมือในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
- เพือ่ ให้การบริหารจัดการหอภาพยนตร์เป็นไป
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่มี
ตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
องค์กรให้สามารถดาเนินงานตามพันธกิจ
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ ให้หอภาพยนตร์ดาเนินงานเป็นไปตาม
หลักจริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ (FIAF)
- เพือ่ ให้การดาเนินงานของหอภาพยนตร์
ก้าวทันการเปลีย่ นแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

๕

เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์ ภาพยนตร์และสิ่งเกีย่ วเนือ่ ง
ของหอภาพยนตร์ได้รับการอนุรักษ์ตาม
มาตรฐาน

เป้ำประสงค์ เกิดความเข้มแข็งในความรู้
ทางด้านภาพยนตร์และสิ่งเกีย่ วเนือ่ งเพือ่ เป็น
คลังทางปัญญาของชาติ และเอือ้ ต่อการ
แข่งขันด้านการผลิตและบริการของชาติ

เป้ำประสงค์ ภาพยนตร์และสิ่งเกีย่ วเนือ่ ง
มีฐานข้อมูลพร้อมบริการและเชือ่ มโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

เป้ำประสงค์ที่ ๑ ระบบการศึกษาภาค
บังคับมีการใช้ภาพยนตร์เพือ่ การเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และพัฒนาทักษะความรูแ้ ละ
ความสามารถเพิ่มขึน้
เป้ำประสงค์ที่ ๒ สังคมไทยเกิดวัฒนธรรม
การดูภาพยนตร์เพือ่ การเรียนรู้
นอกเหนือจากความบันเทิง
เป้ำประสงค์ที่ ๑ การบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ที่ ๒
- มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ
- มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เดิมคือหอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการ มีบทบาทหน้าที่
อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จัดตั้งขึ้นโดยมีฐานะเป็นงานหนึ่งใน
กองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมาได้โอนไปเป็น งานหนึ่ งในกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ขอปฏิรูปออกจากระบบราชการเป็น
องค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการจัดตั้งใหม่เป็น หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)
วัตถุประสงค์ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทาระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษา
ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
๓. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็น
เครื่องมือในการทาวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ
๔. ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
๕. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และการ
บันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๖. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและ
ผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ
๗. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์นานาชาติ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
๘. เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของ
หอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

๖

หอภำพยนตร์มีอำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ
๒. ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการของหอภาพยนตร์
๓. จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการดาเนินงานเกี่ยวกับหอภาพยนตร์
๔. ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์
๕. เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์
๖. กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์
๗. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
๘. ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์

วิสัยทัศน์
เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก และเป็นองค์กรนาในการใช้ภาพยนตร์
ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

พันธกิจ
๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และอนุรักษ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อเก็บ
รักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

๗

ยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รำยละเอียดดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐานของ
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
วัตถุประสงค์
- เพื่ อพั ฒ นาระบบการการจั ด การด้ านการอนุ รัก ษ์ ภาพยนตร์ แ ละสิ่ งเกี่ ย วเนื่ องให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน ระดั บ
นานาชาติ
- เพื่อดาเนินการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เป้ำประสงค์ที่ ๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามนโยบายของหอภาพยนตร์
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ที่ ๑. หลักเกณฑ์การจัดหาและจัดการกรุ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการกรุ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์ รวมทั้งการทบทวนหลักเกณฑ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
- การจัดทาและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดหาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - การจัดทานโยบายด้านการจัดหาจัดเก็บกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่ อง (Collection
Policy) ของหอภาพยนตร์ และประกาศใช้ในการดาเนินการตามภารกิจหอภาพยนตร์
การจัดหาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
พ.ศ.๒๕๖๓ - การชาระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๕ ของกรุ
การทดลอง ทดสอบ และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับบริบทของหอภาพยนตร์
พ.ศ.๒๕๖๔ - การชาระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้สะสมจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกรุ
การนาข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใส่ในระบบเทคโนโลยีฯได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกรุ
พ.ศ.๒๕๖๕ - การชาระลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ ยวเนื่องในกรุของหอภาพยนตร์ได้สะสมจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของกรุ
การนาข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใส่ในระบบเทคโนโลยีฯได้
สะสมจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของกรุ

๘

ตัวชีว้ ัดเป้ำประสงค์ที่ ๒. การจัดหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ และต้นฉบับภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ที่ออกฉายระหว่างปีดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
กลยุทธ์ที่ ๑
- การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
พ.ศ.๒๕๖๓ - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
พ.ศ.๒๕๖๔ - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
พ.ศ.๒๕๖๕ - การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
กลยุทธ์ที่ ๒
- การสร้างระบบเพื่อการได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - สร้ างความสั ม พัน ธ์ กั บผู้ ผ ลิ ต ภาพยนตร์ ไ ทย ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ ๘๐ ของผู้ สร้ าง
ภาพยนตร์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของหอภาพยนตร์
พ.ศ.๒๕๖๓ - ทาข้อตกลงกับ Lab post production เพื่อประสานกับผู้สร้าง ในการจัดเก็บต้นฉบับ
ภาพยนตร์ จานวน ๕ แห่ง
พ.ศ.๒๕๖๔ - จ านวนต้ น ฉบั บภาพยนตร์ ที่ อ อกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ ที่ น ามาเก็ บที่ ห อ
ภาพยนตร์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
พ.ศ.๒๕๖๕ - จ านวนต้ น ฉบั บ ภาพยนตร์ ที่ อ อกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ที่ น ามาเก็ บที่ ห อ
ภาพยนตร์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
เป้ำประสงค์ที่ ๒. ซ่อม เก็บรักษา ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ที่ ๑. การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องอนุรักษ์ได้เต็มประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องตามมาตรฐาน FIAF
กลยุทธ์
- การซ่อม พิมพ์ฟิล์ม และแปลงสัญญาณดิจิทัล ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการบูรณะภาพยนตร์ได้
ตามมาตรฐานการอนุรักษ์
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - ติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๗,๕๐๐ รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน ๔ รายการ
พ.ศ.๒๕๖๓ - ซ่อมและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จานวน ๑๐ เรื่อง
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๗,๕๐๐ รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน ๔ รายการ
๙

พ.ศ.๒๕๖๔ - ซ่อมและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จานวน ๑๕ เรื่อง
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๗,๕๐๐ รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน ๔ รายการ
พ.ศ.๒๕๖๕ - ซ่อมและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จานวน ๑๕ เรื่อง
- การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๗,๕๐๐ รายการ
- บูรณะภาพยนตร์ จานวน ๔ รายการ
ตัวชีว้ ัดเป้ำประสงค์ที่ ๒. การจัดหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ และต้นฉบับภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ที่ออกฉายระหว่างปีดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
กลยุทธ์
- การจัดและปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งในระบบอะนาลอกและ
ระบบดิจิทัลให้ได้ตามมาตรฐาน
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - จัดและปรับพื้นที่ในห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้แล้วเสร็จ
- จัดและปรับพื้นที่ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการจัดเก็บภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล
และนาเข้าข้อมูล ร้อยละ ๑๐๐
พ.ศ.๒๕๖๓ - ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้นาเข้าห้องเก็บอย่างเป็นระบบและครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
- ทาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาพยนตร์ที่อนุรักษ์
ด้วยระบบดิจิทัลสารอง อย่างน้อย ๑ แห่ง
พ.ศ.๒๕๖๔ - เตรียมการอัพเดตเครื่องมือเก็บอนุรักษ์ด้วยระบบดิจิทัล
พ.ศ.๒๕๖๕ - อัพเดตเครื่องมือเก็บอนุรักษ์ด้วยระบบดิจิทัล ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อย้ายข้อมูลดิจิทัล (ต้อง
ทาทุก ๕ ปี)

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาอื่นๆ
เป้ำประสงค์ที่ ๑. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ และเอื้อต่อการแข่งขันด้านผลิตและบริการ
ของชาติ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ที่ ๑. การจัดทาข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อพร้อมให้บริการ โดยมีปริมาณ
ข้อมูลภาพยนตร์ จานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ ข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๔๐,๐๐๐ รายการ
กลยุทธ์
- การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการใน Video On Demand (VOD) และ
จัดทา Metadata ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อพร้อมให้บริการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
๑๐

พ.ศ.๒๕๖๒ - จัดทาและนาเข้าข้อมูลระบบ Video On Demand (VOD) จานวน ๒,๕๐๐ รายการ
- ทาข้อมูล Metadata สิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ
พ.ศ.๒๕๖๓ - จัดทาและนาเข้าข้อมูลระบบ Video On Demand (VOD) จานวน ๒,๕๐๐ รายการ
- ทาข้อมูล Metadata สิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ
พ.ศ.๒๕๖๔ - จัดทาและนาเข้าข้อมูลระบบ Video On Demand (VOD) จานวน ๒,๕๐๐ รายการ
- ทาข้อมูล Metadata สิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ
พ.ศ.๒๕๖๕ - จัดทาและนาเข้าข้อมูลระบบ Video On Demand (VOD) จานวน ๒,๕๐๐ รายการ
- ทาข้อมูล Metadata สิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ
ตัวชีว้ ัดเป้ำประสงค์ที่ ๒. ห้องสมุดหอภาพยนตร์มีทรัพยากรเพื่อให้บริการที่ครบถ้วนและหลากหลาย
กลยุทธ์
- การจัดหาหนังสือและ นิตยสารที่เ กี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้ครบถ้วน เพื่อบริการในห้องสมุดของหอ
ภาพยนตร์
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - จัดหาหนังสือที่เกีย่ วข้องกับภาพยนตร์ที่มีจาหน่ายในปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- แปลงสัญญาณนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้เป็นดิจิทัล จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
พ.ศ.๒๕๖๓ - จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่มีจาหน่ายในปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- แปลงสัญญาณนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้เป็นดิจิทัล จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
พ.ศ.๒๕๖๔ - จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่มีจาหน่ายในปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- แปลงสัญญาณนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้เป็นดิจิทัล จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
พ.ศ.๒๕๖๕ - จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่มีจาหน่ายในปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- แปลงสัญญาณนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้เป็นดิจิทัล จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
เป้ำประสงค์ที่ ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ และเอื้อต่อการแข่งขันด้านผลิตและบริการ
ของชาติ
ตัวชีว้ ัดเป้ำประสงค์ งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์มีการนาเสนอในเวที
วิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จานวน ๑๒ เรื่อง
กลยุทธ์
- การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุนมีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จานวน ๓ เรื่อง
พ.ศ.๒๕๖๓ - งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุนมีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จานวน ๓ เรื่อง
พ.ศ.๒๕๖๔ - งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุนมีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จานวน ๓ เรื่อง
๑๑

พ.ศ.๒๕๖๕ - งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุนมีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จานวน ๓ เรื่อง

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเผยแพร่และการให้บริการของหอภาพยนตร์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทั่วประเทศและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและเพิ่มพูนข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้อยู่ในฐานข้อมูลพร้อมบริการ
- เพื่อให้บริการสาธารณะในการศึกษาค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
เป้ำประสงค์ ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องมีฐานข้อมูลพร้อมบริการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ตัวชีว้ ัดเป้ำประสงค์ที่ ๑. การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานในประเทศ จานวน ๔ แห่ง
กลยุทธ์
- การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในประเทศ
เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - การจัดทาแนวทางและร่าง MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการให้บริการข้อมูล
ของหอภาพยนตร์
- จัดห้องสมุดภายในอาคารใหม่ให้แล้วเสร็จและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๕
- พัฒนาเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จและเป็นเว็บไซต์ เผยแพร่ Knowledge Base
พ.ศ.๒๕๖๓ - จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพื่อเป็นเครือข่ายการให้บริการข้อมูลของหอ
ภาพยนตร์ จานวน ๑ แห่ง
- พัฒนา Digital Library ภายในหอภาพยนตร์
- พัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ Knowledge Base เพื่อใช้ในการค้นคว้า
พ.ศ.๒๕๖๔ - จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพื่อเป็นเครือข่ายการให้บริการข้อมูลของหอ
ภาพยนตร์ จานวน ๑ แห่ง
- พัฒนา Digital Library ภายนอกหอภาพยนตร์
- เป็น เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ติดอัน ดับการ search ของ Google ในคาค้น
"ภาพยนตร์ไทย"
พ.ศ.๒๕๖๕ - จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพื่อเป็นเครือข่ายการให้บริการข้อมูลของหอ
ภาพยนตร์ จานวน ๒ แห่ง
๑๒

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Digital Library ภายนอกหอภาพยนตร์ มากกว่าร้อยละ ๘๕
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ ร้อยละ ๘๕
ตัวชีว้ ัดเป้ำประสงค์ที่ ๒. พัฒนาพื้นที่ของหอภาพยนตร์ให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๑
- การพัฒนาอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติให้เป็นพื้นที่พื้นที่แหล่งการเรียนรู้นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - ออกแบบพื้นที่นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ชั้น ๑ และ ๓
พ.ศ.๒๕๖๓ - จัดทานิทรรศการ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
พ.ศ.๒๕๖๔ - จัดทานิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในอาคารทั้งแล้วเสร็จ
พ.ศ.๒๕๖๕ - ผู้เข้าชมมีความพึงพอในไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
กลยุทธ์ที่ ๒
- การพัฒนาโรงหนังนางเลิ้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๓ - ดาเนินการพัฒนาโรงหนังนางเลิ้ง และจัดทาพิพิธภัณฑ์โรงหนังนางเลิ้ง
พ.ศ.๒๕๖๔ - ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงหนังนางเลิ้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
พ.ศ.๒๕๖๕ - ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงหนังนางเลิ้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรนาในการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้และการสร้างปัญญา รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
- เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาภาพเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้มีวิชาภาพยนตร์อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน และมีการใช้ภาพเคลื่ อนไหวเป็นเครื่องมือในการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ
เป้ำประสงค์ที่ ๑ วิชาภาพยนตร์ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชีว้ ัดเป้ำประสงค์ กระทรวงศึกษารับรองหลักสูตรวิชาภาพยนตร์ ในปี ๒๕๖๔
กลยุทธ์
- การสร้างหลักสูตรและผลักดันให้วิชาภาพยนตร์อยู่ในหลักสูตรแกนกลางในภาคบังคับ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - รวบรวมรายการจะที่จะต้องทาเพื่อผลักดันให้วิชาภาพยนตร์ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางใน
ภาคบังคับ
พ.ศ.๒๕๖๓ - ดาเนิ น การตามรายการจะที่ ต้องทา และหานั กวิ ช าการด้ านสื่ อเป็ น พัน ธมิต รในการ
ผลักดัน
๑๓

พ.ศ.๒๕๖๔ - หลักสูตรได้รับการบรรจุเป็นวิชาภาพยนตร์ในภาคบังคับ
พ.ศ.๒๕๖๕ - โรงเรียนใช้หลักสูตรวิชาภาพยนตร์
เป้ำประสงค์ที่ ๒ วิชาภาพยนตร์ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๑
- การจัดทาตาราและคู่มือการสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - จั ด ท าต ารา คู่ มื อ และเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนวิ ช าภาพยนตร์ ร ะดั บ
ประถมศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๓ - จั ด ท าต ารา คู่ มื อ และเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนวิ ช าภาพยนตร์ ระดั บ
มัธยมศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๔ - ทดลองให้โรงเรียนนาวิชาภาพยนตร์ไปใช้ไม่น้อยกว่า ๓ โรงเรียน
พ.ศ.๒๕๖๕ - ประเมินผลและปรับปรุงการใช้วิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ ๒
- จัดหาภาพยนตร์ตามรายชื่อภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์กาหนดพร้อมทั้งอบรมครูเพื่อให้ ครูใช้ภาพยนตร์
เป็นสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - จัดหาภาพยนตร์ จานวน ๑๐ เรื่อง และอบรมครู
พ.ศ.๒๕๖๓ - จัดหาภาพยนตร์ จานวน ๑๐ เรื่อง และอบรมครู
พ.ศ.๒๕๖๔ - จัดหาภาพยนตร์ จานวน ๑๐ เรื่อง และอบรมครู
พ.ศ.๒๕๖๕ - จัดหาภาพยนตร์ จานวน ๑๐ เรื่อง และอบรมครู
เป้ำประสงค์ที่ ๓ สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากความบันเทิง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ให้เกิดปัญญาเกิดขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑
- การจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ที่ศาลายาให้มีความหลากหลายในแง่เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๒ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕
พ.ศ.๒๕๖๓ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕
พ.ศ.๒๕๖๔ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕
พ.ศ.๒๕๖๕ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕
กลยุทธ์ที่ ๒
- การขยายฐานการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาทั่วประเทศ (ส่งเสริมการจัดฉายภาพยนตร์ที่หลากหลาย
เพิ่มปริมาณจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน การจัดตั้งภาพยนตร์สถาน)
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
๑๔

พ.ศ.๒๕๖๒ - จัดทาระเบียบและหลักเกณฑ์การสนับสนุนพื้นที่การจัดฉายภาพยนตร์ที่ต่อเนื่องและเน้น
การใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาโดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (ภาพยนตร์สโมสร)
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จานวน ๓๐,๐๐๐ คน
- ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งภาพยนตร์สถาน
พ.ศ.๒๕๖๓ - สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ที่ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวัด
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จานวน ๓๒,๐๐๐ คน
- จัดทาหลักเกณฑ์และร่าง MOU เพื่อเจรจาทาความตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ในภูมิภาค
พ.ศ.๒๕๖๔ - สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์สะสมไม่น้อยกว่า ๕ จังหวัด
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จานวน ๓๔,๐๐๐ คน
- เตรียมความพร้อมการจัดตั้งภาพยนตร์สถาน
พ.ศ.๒๕๖๕ - สนับสนุนกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์สะสมไม่น้อยกว่า ๗ จังหวัด
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จานวน ๓๖,๐๐๐ คน
- จัดตั้งภาพยนตร์สถาน จานวน ๑ แห่ง
กลยุทธ์ที่ ๓
- การจัดกิจกรรมการทางวิชาการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จั ด ฉายภาพยนตร์ โดยมี วิ ท ยากรที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ จ านวน ๒
กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๓ - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จั ด ฉายภาพยนตร์ โดยมี วิ ท ยากรที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ จ านวน ๒
กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๔ - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จั ด ฉายภาพยนตร์ โดยมี วิ ท ยากรที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ จ านวน ๒
กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ - ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรม
จั ด ฉายภาพยนตร์ โดยมี วิ ท ยากรที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ จ านวน ๒
กิจกรรม

๑๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริหารจัดการหอภาพยนตร์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดาเนินงานตามพันธกิจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้หอภาพยนตร์ดาเนินงานเป็นไปตามหลักจริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
- เพื่อให้การดาเนินงานหอภาพยนตร์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
เป้ำประสงค์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตั ว ชี้วั ด เป้ ำ ประสงค์ การปรั บ โครงสร้ างองค์ ก รและพั ฒ นาระบบการท างานเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ อย่างมีธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๑
- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราเจ้าหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ.๒๕๖๓ - ดาเนินการเป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามตัวชี้วัด
พ.ศ.๒๕๖๔ - ดาเนินการเป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามตัวชี้วัด
พ.ศ.๒๕๖๕ - ดาเนินการเป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ ๒
- การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหอภาพยนตร์
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ ๗๐
พ.ศ.๒๕๖๓ - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ ๗๕
พ.ศ.๒๕๖๔ - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ ๘๐
พ.ศ.๒๕๖๕ - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ ๘๐
เป้ำประสงค์ที่ ๒ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ บุคคลากรของหอภาพยนตร์มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดี และปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมของ FIAF
กลยุทธ์
- การส่งเสริมให้บุคลาการของหอภาพยนตร์ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ และการนา
หลักจริยธรรมของ FIAF มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงาน
๑๖

- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
พ.ศ.๒๕๖๓ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงาน
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
พ.ศ.๒๕๖๔ - ชาระคู่มือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปรับปรุงคู่มือ
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
พ.ศ.๒๕๖๕ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัตตามคู่มือการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เป้ำประสงค์ที่ ๓ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัว ชี้วัดเป้ำ ประสงค์ หอภาพยนตร์ ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
- การจัดทาแผนและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
พ.ศ.๒๕๖๒ - การวิเคราะห์ประเมินความพร้อมของหอภาพยนตร์ในการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อ
จัดทาแผนการไปศึกษาดูงานองค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑
แห่ง และนาไปใช้เพื่อจัดทาแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
- เจ้าหน้ าที่ได้ เ ข้าร่ ว มอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศั กยภาพทางภาษา และด้าน
ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและการใช้ชีวิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
พ.ศ.๒๕๖๓ - ดาเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- เจ้าหน้ าที่ได้ เ ข้าร่ ว มอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศั กยภาพทางภาษา และด้าน
ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและการใช้ชีวิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
พ.ศ.๒๕๖๔ - ผ่านการประเมินผลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับ
- เจ้าหน้ าที่ได้ เ ข้าร่ ว มอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศั กยภาพทางภาษา และด้าน
ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและการใช้ชีวิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
พ.ศ.๒๕๖๕ - การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานภายนอก
- เจ้าหน้ าที่ได้ เ ข้าร่ ว มอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศั กยภาพทางภาษา และด้าน
ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและการใช้ชีวิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐

๑๗

กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ระดับชำติกับแผนยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๖๐ - ๖๔)

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและ
ควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

วัตถุประสงค์กำรจัดตัง้ องค์กร
ข้อ ๑ จัดหารวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทาระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องฯเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาของชาติและเป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ข้อ ๓ ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์และสนับสนุน
ให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทาวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ
ข้อ ๔ ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์
รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
ข้อ ๗ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์
กับหอภาพยนตร์นานาชาติสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ
ทั้งในและต่างประเทศ

1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่ มล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่ การพัฒนา
ประเทศสูค่ วามมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา

ข้อ ๕ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะ
เป็นสื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่ง
ให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชีวิต
ข้อ ๖ จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงาน
ด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ

ข้อ ๒ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
ข้อ ๗ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์ กับหอภาพยนตร์นานาชาติสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านภาพยนตร์
อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อ ๘ เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

๑๘

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวัฒนธรรม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์กระทรวง
วัฒนธรรม

นโยบำยรัฐบำล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาการอนุรักษ์
ภาพยนตร์และสิง่ เกี่ยวเนื่อง
ของหอภาพยนตร์ให้ได้
มาตรฐานของสมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์ระหว่างชาติ
(FIAF)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้า
ด้านภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาการเผยแพร่และการ
ให้บริการของหอภาพยนตร์
ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และ
ความเป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป็นองค์กรนาในการใช้
ภาพยนตร์และสิง่ เกี่ยวเนื่อง
ไปสู่การสร้างปัญญาใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมือ
อาชีพ
- พัฒนาผู้ชมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์(Audience
Development)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา
กลไกและยกระดับการ
บริหารจัดการงาน
วัฒนธรรม

๑๙

นโยบายรัฐบาลที่ ๔. การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย
และภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์
อันดีในระดับประชาชน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ
นโยบายรัฐบาลที่ ๔. การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสงั คม โดย
บูรณาการความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การ
แก้ปัญหาการรับฟังความเห็น
ผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน
นโยบายรัฐบาลที่ ๑๐.
การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๒๐

ตัวชีว้ ัดกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ัด

ตัวชีว้ ัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบที่ ๑ Function Base
๑.๑ มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงาน
๑.๑.๑ มูลค่าเพิ่ม
๑. ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ขา่ วและภาพยนตร์สารคดีได้รับ

ทางสังคม (outcome)
การอนุรักษ์ตามหลักมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติยงั อยู่
ในสังคมไทยต่อไป
๒. มีแหล่งการศึกษาด้านภาพยนตร์ไทยอย่างครบวงจร
ซึ่งรวบรวมนิตยสาร วารสาร และ หนังสือทีเ่ กีย่ วกับภาพยนตร์
ที่มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย และ มีบริการให้ชมภาพยนตร์ที่หอ
ภาพยนตร์เก็บรักษา และวัตถุสิ่งเกีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์
สนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนือ่ งเป็นเครือ่ งมือ
ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาอื่นๆ
๓. เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เพือ่ การเรียนรู้และ
การสร้างปัญญา รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาภาพเคลือ่ นไหว เพือ่ การพัฒนาทักษะ
ความรูแ้ ละความสามารถเพิ่มขึน้
๑.๒ ภาพยนตร์หรือสิ่ง
๘.๓ คะแนน

เกี่ยวเนือ่ งที่หอ
การเผยแพร่ทางสือ่ มวลชนภายในประเทศ เช่น การขอใช้ขอ้ มูล
ภาพยนตร์อนุรักษ์
และสถานทีถ่ า่ ยทา x ๐.๑ คะแนน
ได้รับการเผยแพร่ทาง
การเผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ตา่ งประเทศ x ๐.๕ คะแนน
สือ่ มวลชนหรือเทศกาล
ภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ
(outcome)
๑.๓

ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ

ภารกิจ
หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)

ฝ่ายเผยแพร่
งานบริการทาสาเนา
งานพิพธิ ภัณฑ์
งานประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และการสร้างเครือข่ายหอภาพยนตร์และหน่วยงานอนุรักษ์ภาพยนตร์
ในอาเซียน
๑.๓.๑ การเผยแพร่
มีผู้เข้าร่วม ๘ ประเทศ ในเอเชีย
ฝ่ายเผยแพร่

องค์ความรู้ดา้ นการ
และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ และ
ไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๘๕
สือ่ โสตทัศน์ให้แก่
ประเทศประชาคม
อาเซียน (outcome)
๑.๓.๒ การสร้าง
ร่วมมือกับหน่วยงานอนุรักษ์ในประเทศอาเซียนอย่างน้อย ๒
ฝ่ายอนุรักษ์

เครือข่ายหอภาพยนตร์
ประเทศ
และหน่วยงานอนุรักษ์
๑. ทาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ประเทศนั้น ๆ จานวน ๑ เรือ่ ง
ภาพยนตร์ในอาเซียน
๒. ดาเนินกิจกรรมเครือข่าย ๑ กิจกรรม เช่น การศึกษาดูงาน
(outcome)
การฝึกอบรม
๒๑

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชีว้ ัด

องค์ประกอบที่ ๑ Function Base
๑.๔ จานวนผูเ้ ข้าร่วม

กิจกรรมของ
หอภาพยนตร์
(output)

๑๒๗,๐๐๐ คน
กิจกรรมจัดฉาย/งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ/
กิจกรรมรถโรงหนัง/โครงการโรงหนังโรงเรียน/
กิจกรรมภาพยนตร์เพือ่ ผูส้ งู อายุ

๑.๕ จานวนภาพยนตร์ที่

ได้รับการบูรณะด้วย
เทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
FIAF และจัดทา
ภาพยนตร์เป็นไฟล์
DCP (output)
องค์ประกอบที่ ๒ Agenda Base
๒.๑ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน
๒.๑.๑ ร้อยละการ
ดาเนินการตาม
แผนการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
๒.๑.๒ ร้อยละการชีแ้ จง
ประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์
๒.๒ ตัวชี้วัดตามข้อสั่ง
การของ
นายกรัฐมนตรี

บูรณะ ๔ เรือ่ ง (ตามยุทธศาสตร์)
ทาไฟล์ DCP ๖ เรือ่ ง

ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายเผยแพร่

ฝ่ายอนุรักษ์



การดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรับรู้ของหอภาพยนตร์



การชี้แจงของผูอ้ านวยการ

ฝ่ายบริหารกลาง



การดาเนินการตามวาระการขับเคลือ่ นและการปฏิรูปประเทศ
การแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรือ่ งหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่
กากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการ การสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจแก่ประชาชน

ฝ่ายบริหารกลาง

องค์ประกอบที่ ๓ Area Base

- ไม่มี

๒๒

ฝ่ายเผยแพร่

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชีว้ ัด

องค์ประกอบที่ ๑ Function Base
๑.๔ จานวนผูเ้ ข้าร่วม

กิจกรรมของ
หอภาพยนตร์
(output)

๑๒๗,๐๐๐ คน
กิจกรรมจัดฉาย/งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ/
กิจกรรมรถโรงหนัง/โครงการโรงหนังโรงเรียน/
กิจกรรมภาพยนตร์เพือ่ ผูส้ งู อายุ

๑.๕ จานวนภาพยนตร์ที่

ได้รับการบูรณะด้วย
เทคโนโลยีดิจทิ ลั
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
FIAF และจัดทา
ภาพยนตร์เป็นไฟล์
DCP (output)
องค์ประกอบที่ ๒ Agenda Base
๒.๑ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน
๒.๑.๑ ร้อยละการ
ดาเนินการตาม
แผนการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
๒.๑.๒ ร้อยละการชีแ้ จง
ประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์
๒.๒ ตัวชี้วัดตามข้อสั่ง
การของ
นายกรัฐมนตรี

บูรณะ ๔ เรือ่ ง (ตามยุทธศาสตร์)
ทาไฟล์ DCP ๖ เรือ่ ง

ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายเผยแพร่

ฝ่ายอนุรักษ์



การดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรับรู้ของหอภาพยนตร์

ฝ่ายเผยแพร่



การชี้แจงของผูอ้ านวยการ

ฝ่ายบริหารกลาง



การดาเนินการตามวาระการขับเคลือ่ นและการปฏิรูปประเทศ
การแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรือ่ งหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่
กากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการ การสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจแก่ประชาชน

ฝ่ายบริหารกลาง



ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรด้านภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนือ่ ง

ฝ่ายบริหารกลาง
ฝ่ายอนุรักษ์

องค์ประกอบที่ ๓ Area Base

- ไม่มี
องค์ประกอบที่ ๔ Innovation Base

๔.๑

ข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรมของ
องค์การมหาชน

๒๓

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ัด

ตัวชีว้ ัด

องค์ประกอบที่ ๕ Potential Base
๕.๑ การดาเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรแบบก้าว
กระโดด ๖๒

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ

พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งกระบวนการ
(Big Change)

ด้านกระบวนการ



การจัดทาหลักสูตรอบรมประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ทางออนไลน์

ฝ่ายเผยแพร่

ด้านบุคลากร



การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
รองรับระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรด้านภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนือ่ ง

ฝ่ายบริหารกลาง
งานบุคคล

ด้านธรรมาภิบาล



มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างครบถ้วน และมีบริการ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร

ฝ่ายบริหารกลาง

ด้านประสิทธิภาพการ
ใช้งบประมาณด้าน
บุคลากร



จัดทาเส้นทางและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าให้บุคคลากร
Career Path

ฝ่ายบริหารกลาง
งานบุคคล

ด้านประสิทธิภาพการ
ใช้งบประมาณด้านการ
ลดการพึ่งพา



ฝ่ายบริหารกลาง
๑. หอภาพยนตร์ใช้เงินสะสม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานแผนและ
(ยี่สิบล้านบาท) เพิ่มเติมจากงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ
งบประมาณ
๒. วิเคราะห์ความคุ้มค่าและจัดลาดับของโครงการเพือ่ ให้สามารถ
ใช้งบประมาณที่จากัดได้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยปรับแผนมา
จากปีที่ผา่ นมา

๒๔

งบประมำณรำยจ่ำย ปี ๒๕๖๒

๒๕

งบประมำณรำยจ่ำย ปี ๒๕๖๒

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

สรุปงบเงินอุดหนุนหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2558-2562
รำยกำร

งบประมำณ
2558

งบประมำณ
2559

งบประมำณ
2560

งบประมำณ
2561

งบประมำณ
2562

รวม

118,252,000.00 174,021,800

320,171,800

126,987,200

167,383,700

1) ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

26,421,100.00

28,161,300

27,491,000

27,987,800

29,001,100

2) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

39,070,500.00

39,304,700

44,320,300

43,775,600

50,882,600

- ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

36,570,500.00

37,074,700

40,690,300

40,145,600

47,252,600

- ค่าสาธารณูปโภค

2,500,000.00

2,230,000

3,630,000

3,630,000

3,630,000

3) ค่าครุภณ
ั ฑ์

12,083,000.00

-

15,000,000

-

20,000,000

4) ค่าที่ดิน/สิง่ ก่อสร้าง

40,677,400.00

106,555,800

233,360,500

55,223,800

67,500,000

๓๘

แผนปฏิบัติงำนประจำปี ๒๕๖๒

๓๙

แผนปฏิบัติงำนประจำปี ๒๕๖๒

๔๐

งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วย : ล้ำนบำท)
350

320.1718

300
250
200
150

174.0218

167.3837
126.9872

118.332

100
50
0
2558

2559

2560

2561

2562

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ลบ.
พ.ศ.

งบประมำณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

รำยได้จำกกำรดำเนินงำน

๒๕๕๘

๑๑๘.๓๓๒๐

๐.๙๕๐๐๐

๒๕๕๙

๑๗๔.๐๒๑๘

๑.๘๒๐๐

๒๕๖๐

๓๒๐.๑๗๑๘

๑.๓๕๐๐

๒๕๖๑

๑๒๖.๙๘๗๒

๓.๖๖๔

๒๕๖๒

๑๖๗.๓๘๓๗

๔.๕๐๐
๔๑

โครงสร้ำง – กรอบอัตรำกำลัง

กรอบอัตรำกำลัง
ตำมมติคณะรัฐมนตรี ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

บรรจุจริง

ผู้อานวยการ

๑

๑

รองผูอ้ านวยการ
ผู้บริหาร
(ไม่รวม ผอ. และ รอง ผอ.)

๓
-

๑
-

ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา

-

-

เจ้าหน้าที่

๗๑

๕๑

ลูกจ้าง

๗๕

๕๓

รวม

อัตรำกำลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๑

๔๒

โครงกำรและกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ ๒๕๖๒
ลำดับ

โครงกำร / กิจกรรม

เป้ำหมำยปี ๒๕๖๒

กลุ่มงำน/
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต /กรอบเวลำ

เป้ำตำมแผน

หน่วยนับ

๑. นโยบานด้านการ
จัดหา-จัดเก็บ
๒. เอกสารประกาศ

ประกาศใช้นโยบาย

นโยบาย

ฝ่ายอนุรักษ์
และฝ่ายเผยแพร่

ระบบจัดการ

จัดทารายละเอียด
เพือ่ ให้พัฒนาระบบ

ระบบ

ทุกฝ่าย

แสวงหาภาพยนตร์ที่
ออกฉายในช่วงเวลา
ดังกล่าว
มีความสัมพันธ์กับ
ผู้ผลิตภาพยนตร์
แล็บปฏิบัติการพิมพ์ล้างฟิลม์ สีที่ได้
มาตรฐาน
จานวนรายการ
แปลงสัญญาณ
ภาพยนตร์ที่ได้รบั
การบูรณะ
จานวนงาน

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ

ฝ่ายอนุรักษ์
งานจัดหา

ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
๘๐
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ
โครงการ

ฝ่ายอนุรักษ์
งานจัดหา
ฝ่ายอนุรักษ์

๑๗,๕๐๐

รายการ

ฝ่ายอนุรักษ์

๔

เรือ่ ง

ฝ่ายอนุรักษ์

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

โครงการ

ฝ่ายอนุรักษ์

ไตรมาสที่ ๑ - ๒

-ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐

๑ งาน

ฝ่ายอนุรักษ์
ฝ่ายดิจิทลั

ระบบ VOD

๒,๕๐๐

รายการ

ฝ่ายอนุรักษ์

ข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนือ่ ง

๑๐,๐๐๐

รายการ

ฝ่ายอนุรักษ์

หนังสือเพือ่ ให้บริการ

ร้อยละ ๙๕ ที่จาหน่าย
ในปัจจุบัน
๑,๐๐๐

ร้อยละ

ฝ่ายเผยแพร่

เล่ม

ฝ่ายอนุรักษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑

๒
๓

๔
๕

๖
๗
๘

๙

งานจัดทานโยบายด้านการจัดหา
จัดเก็บกรุภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนือ่ ง (Collection Policy)
ของหอภาพยนตร์
งานจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การจัดการกรุ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนือ่ ง
งานแสวงหาภาพยนตร์ไทยทีอ่ อก
ฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑
งานสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิต
ภาพยนตร์ไทย
งานติดตั้งและทดสอบระบบการ
พิมพ์ฟลิ ์มภาพยนตร์ให้ได้ตาม
มาตรฐาน
งานแปลงสัญญาณดิจิทลั เทป
ฟิลม์ และสิ่งเกีย่ วเนือ่ ง
งานบูรณะภาพยนตร์
งานจัดและปรับพื้นที่ในห้องเก็บ
ฟิลม์ ภาพยนตร์และสิ่งเกีย่ วเนือ่ ง
(อาคารเก็บรักษาฯ)
- งานจัดและปรับพื้นที่และจัดหา
ครุภัณฑ์เพือ่ รองรับการจัดเก็บ
ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทลั
- งานนาเข้าข้อมูล ร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

งานจัดทาและนาเข้าข้อมูลระบบ
Video On Demand
งานทาข้อมูล Metadata
สิ่งเกี่ยวเนือ่ ง
งานจัดหาหนังสือทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์
งานแปลงสัญญาณนิตยสารที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้เป็น
ดิจิทลั

ไฟล์สแกนนิตยสาร

๔๓

ลำดับ

โครงกำร / กิจกรรม

๑๔

งานสนับสนุนวิทยานิพนธ์ หรือ
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับภาพยนตร์

เป้ำหมำยปี ๒๕๖๒

กลุ่มงำน/
ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต /กรอบเวลำ
งานวิจยั เกีย่ วกับ
ภาพยนตร์

เป้ำตำมแผน
๓

หน่วยนับ
เรือ่ ง

ความร่วมมือด้าน
เครือข่ายข้อมูลกับ
มหาวิทยาลัย

แนวทางและร่าง MOU

๑ แห่ง

ฝ่ายเผยแพร่

การให้บริการห้องสมุด

- แล้วเสร็จ
- ร้อยละ ๘๕

๒ งาน

ฝ่ายเผยแพร่
งานห้องสมุด

เว็บไซต์

ดาเนินการแล้วเสร็จ

๑ งาน

ฝ่ายเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการและ
พิพิธภัณฑ์ในอาคาร
บริการโสตทัศน์
แห่งชาติ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

๑ งาน

ฝ่ายเผยแพร่
งานพิพธิ ภัณฑ์และ
นิทรรศการ

แนวทาง
การผลักดัน

หลักสูตร

ฝ่ายเผยแพร่

จัดทาตารา

๑ ชุด

๑๐
๑

เรือ่ ง
ครั้ง

ฝ่ายเผยแพร่
และนักอนุรักษ์
ภาพยนตร์เกียรติ
คุณ
ฝ่ายเผยแพร่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๘๕

ร้อยละ

ฝ่ายเผยแพร่
ฝ่ายบริหารกลาง

ระเบียบหลักเกณฑ์

๑

ระเบียบ

ฝ่ายเผยแพร่

ฝ่ายเผยแพร่

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓
๑๕

๑๖

๑๗
๑๘

งานจัดทาแนวทางและร่าง MOU
กับมหาวิทยาลัยเพือ่ เป็นเครือข่าย
การให้บริการข้อมูลของหอ
ภาพยนตร์
- งานจัดห้องสมุดภายในอาคาร
ใหม่
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานพัฒนาเว็บไซต์
Knowledge Base
งานออกแบบพื้นที่นทิ รรศการและ
พิพิธภัณฑ์ในอาคารชั้น ๑ และ ๒

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔
๑๙

๒๐

๒๑

งานรวบรวมรายการจะที่จะต้อง
กาหนดขั้นตอนการ
ทาเพือ่ ผลักดันให้วิชาภาพยนตร์ให้
ดาเนินงาน
เป็นหลักสูตรแกนกลางในภาค
บังคับ
การจัดทาตารา คู่มือและ
คู่มือการเรียน
เครือ่ งมือสนับสนุนการเรียนการ การสอนวิชาภาพยนตร์
สอนวิชาภาพยนตร์ระดับ
ประถมศึกษา
-จัดหาภาพยนตร์
จานวนภาพยนตร์
- อบรมครู
จานวนการฝึกอบรม

๒๒

งานประเมินความพึงพอใจ

๒๓

งานจัดทาระเบียบและหลักเกณฑ์
การสนับสนุนพื้นที่การจัดฉาย
ภาพยนตร์

๔๔

ลำดับ

โครงกำร / กิจกรรม

๒๔

การจัดกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน

๒๕

การศึกษาความเป็นไปได้การ
จัดตั้งภาพยนตร์สถาน
งานจัดกิจกรรมวิชาการ

๒๖

เป้ำหมำยปี ๒๕๖๒
ผลผลิต /กรอบเวลำ
จานวนนักเรียนและ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
ปีงบประมาณ ๖๒

กลุ่มงำน/
ผู้รับผิดชอบ

เป้ำตำมแผน
๓๐,๐๐๐

หน่วยนับ
คน

ข้อสรุป

ฝ่ายเผยแพร่

กิจกรรมวิชาการ

รายละเอียดความ
เป็นไปได้
๒

กิจกรรม

ฝ่ายเผยแพร่

โครงสร้างองค์กร

งาน

๑

ฝ่ายบริหารกลาง

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ร้อยละ

๗๐ ปรับเป็น
ร้อยละ ๘๕
ตามค่า
เป้าหมายของ
ศปท. วธ.

ฝ่ายบริหารกลาง

ปี งป. ๖๒

งาน

๑

ฝ่ายบริหารกลาง

ปี งป. ๖๒

ครั้ง

๑

ฝ่ายบริหารกลาง

ปี งป. ๖๒

๑ งาน

- ผลวิเคราะห์
การเป็น
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ฝ่ายบริหารกลาง

ปี งป. ๖๒

ร้อยละ

เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ
๘๐

ฝ่ายบริหารกลาง

ฝ่ายเผยแพร่

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕
๒๗

๒๘

๒๙
๓๐
๓๑

๓๒

งานปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
อัตราเจ้าหน้าที่และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
การประเมินการบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล

งานพัฒนาคู่มอื การปฏิบตั ิงานแต่
ละงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลัก
จริยธรรม FIAF
-การวิเคราะห์ประเมินความ
พร้อมของหอภาพยนตร์ในการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
-ศึกษาดูงานองค์กรที่มลี ักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดอบรม ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทาง
ภาษา และด้านทัศนคติเชิงบวกต่อ
องค์กรและการใช้ชวี ิต

๔๕

แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒

๔๖

๔๗

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรองค์กำรมหำชน
รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข
ประธำนกรรมกำร
นำยนพดล กตญำณยุทธ์
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ดร. ชำคร วิภูษณวนิช
นำยประวิทย์ แต่งอักษร
นำงจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นำยก้อง ฤทธิ์ดี
ม.ล.วรำภำ อุกฤษณ์
นำยศักดินำ ฉัตรกุล ณ อยุธยำ
นำยจิระ มะลิกลุ
นำงสำวชลิดำ เอือ้ บำรุงจิต
ผูอ้ ำนวยกำรหอภำพยนตร์

วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้

วันที่หมดวำระ

๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗

๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

 อยู่ในวำระ

๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

 กรรมกำรโดยตำแหน่ง

๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙

 กรรมกำรโดยตำแหน่ง
 อยู่ในวำระ
 อยู่ในวำระ
 อยู่ในวำระ
 อยู่ในวำระ
 อยู่ในวำระ
 อยู่ในวำระ
 อยู่ในวำระ

๒๘ พฤศจิกำยน
๒๘ พฤศจิกำยน
๒๘ พฤศจิกำยน
๒๘ พฤศจิกำยน
๒๘ พฤศจิกำยน
๒๘ พฤศจิกำยน
๒๘ พฤศจิกำยน

๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗

๑ กันยำยน ๒๕๖๑

พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๕

๔๘

สถำนะ

 อยู่ในวำระ

