 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการการจัดการด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
เพื่อดาเนินการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๑. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามนโยบายของหอภาพยนตร์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๑. หลักเกณฑ์การจัดหาและจัดการกรุ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์
รวมทั้งการทบทวนหลักเกณฑ์และการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
การจัดทาและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดหาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
กรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทานโยบายด้านการจัดหาจัดเก็บกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (Collection Policy) ของหอภาพยนตร์
และประกาศใช้ในการดาเนินการตามภารกิจหอภาพยนตร์
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

๑

งานจัดทานโยบายด้านการจัดหา
จัดเก็บกรุภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง (Collection Policy)
ของหอภาพยนตร์
งานจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการกรุ
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

๒

เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลผลิต /กรอบเวลา
เป้าตามแผน

หน่วยนับ

ต.ค.

แปลเอกสาร Collection Policy ของ BFI และสารวจ
แนวทางการจัดหา-จัดเก็บของแต่ละงาน
ก่อนเริ่มดาเนินการ ไตรมาสที่ ๓

๑. นโยบายด้านการจัดหาจัดเก็บ
๒. เอกสารประกาศ

ประกาศใช้
นโยบาย

นโยบาย

๑. ระบบจัดการ

จัดทา
รายละเอียด
เพื่อพัฒนา
ระบบ

ระบบ

พ.ย.

การดาเนินงาน
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1) ประเมิน Soft ware
Adlib
2) เตรียมการจัดทา TOR
3) หาแนวทางการจัดซื้อ

มี.ค.

1) ประเมินค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาระบบ
2) ทดลองใช้ซอฟแวร์สาธิต

สรุปผล

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์
และฝ่ายเผยแพร่

ดาเนินการ
ตามแผน

ทุกฝ่าย

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ที่ ๒.

การจัดหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และต้นฉบับภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ที่ออกฉายระหว่างปี
ดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
กลยุทธ์ที่ ๑
การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

๓

งานแสวงหาภาพยนตร์ไทยที่ออก
ฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลผลิต /กรอบเวลา
เป้าตามแผน

หน่วยนับ
ร้อยละ

การดาเนินงาน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

สรุปผล

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

จัดทาแผนแสวงหา
ภาพยนตร์

มี ๒๔๓ เรื่อง
ร้อยละ
๖๕.๔

ฝ่ายอนุรักษ์
(งานจัดหา)

ต.ค.

มี.ค.

แสวงหาภาพยนตร์ที่ออก
ฉายในช่วงเวลาดังกล่าว

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ไตรมาสที่ ๑

๑. รวบรวม
และทาบัญชี
รายชื่อ ภ. ไทย
ปี ๒๕๕๕๒๕๖๑

๑. บัญชีรายชื่อ ปี
๒๕๕๕ - ๒๕๖๑
จานวน ๓๗๒ เรื่อง
(อ้างอิงจากภาพยนตร์
ตรานุกรม)

จัดหาเพิ่ม
๑๒๙ เรื่อง

ไตรมาสที่ ๒

๒. สรุปรายชื่อ
ภาพยนตร์ทมี่ ี
และที่ยังไม่มีใน
หภ.

๒. DVD ๒๒๐ เรื่อง +ไฟล์ DCP ๑๔ เรื่อง + ฟิล์ม
Print ๑ เรื่อง

ดาเนินการ
ตามแผน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ลาดับ
๔

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กลยุทธ์ที่ ๒
การสร้างระบบเพื่อการได้มาซึ่งต้นฉบับภาพยนตร์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้สร้างภาพยนตร์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีของหอภาพยนตร์
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
การดาเนินงาน
สรุปผล
งานสร้างความสัมพันธ์กับผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์ไทย

ผลผลิต /กรอบเวลา

เป้าตามแผน

หน่วยนับ

มีความสัมพันธ์กับผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ

ไตรมาสที่ ๑

จัดทารายชื่อ
ผู้กากับ
ภาพยนตร์

ไตรมาสที่ ๒

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.
ดาเนินการ
ตามแผน

จัดทารายชื่อ-จานวน
สมาชิกของสมาคมผู้
กากับฯ ๑๐๑ รายชื่อ
1. เตรียมงานผลิตวีดีทัศน์และโปรชัวร์เชิญชวน
ผู้กากับเข้าร่วมอนุรักษ์ไฟล์ต้นฉบับกับ
หอภาพยนตร์ ใน งานประกาศรางวัลสมาคมผู้
กากับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๙ ซึ่งจะจัดใน
วันที่ ๔ เมษายน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
2. ประสานงานขอรับบริจาคภาพยนตร์ ๕ เรื่อง

ดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ
ตามแผน

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอนุรักษ์
(งานจัดหา)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เป้าประสงค์ที่ ๒. ซ่อม เก็บรักษา ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๑.
การซ่อมและการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องอนุรักษ์ได้เต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามมาตรฐาน FIAF
กลยุทธ์
การซ่อม พิมพ์ฟิล์ม และแปลงสัญญาณดิจิทัล ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการบูรณะภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานการอนุรักษ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน
การแปลงสัญญาณดิจิทัล เทปและฟิล์มและส่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๗,๕๐๐ รายการ
บูรณะภาพยนตร์ จานวน ๔ รายการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
การดาเนินงาน
สรุปผล
ผลผลิต /กรอบเวลา
๕

๖

งานติดตั้งและทดสอบระบบการ แล็บปฏิบัติการพิมพ์พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ให้ได้ตาม ล้างฟิล์มสีที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐาน
งานแปลงสัญญาณดิจิทัล
จานวนรายการ
เทป ฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่อง
แปลงสัญญาณ

เป้าตามแผน

หน่วยนับ

ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน

โครงการ

๑๗,๕๐๐

รายการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

๑. ติดตั้งระบบการพิมพ์ฟิลม์ เสร็จ
๒. ทดลองพิมพ์ฟิล์ม ๕ เรื่อง เดือน เม.ย.
๒,๑๕๕ ๓,๔๕
๖

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์

ฝ่ายอนุรักษ์

๙๙๖

๑,๑๔
๕

๓,๒๑
๐

๒๖๒

๑๑,๒๒๔

สแกนฟิล์ม

๒,๐๐๐

๓๔

๒๕

๑๙๖

๑๔๕

๑๙๗

๒๓๒

๘๒๙

สแกนเทป

๕๐๐

๑๒๑

๑๒๓

๑๐๘

๐

๑๓

๓๐

๓๙๕

สแกนภาพนิ่ง

๑๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓,๓๐
๘

๖๙๒

๑,๐๐
๐

๓,๐๐
๐

๐

๑๐,๐๐๐

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ลาดับ
๗

โครงการ / กิจกรรม
งานบูรณะภาพยนตร์

เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลผลิต /กรอบเวลา
เป้าตามแผน
ภาพยนตร์ทไี่ ด้รับ
การบูรณะ

๔

ไตรมาสที่ ๑

1. คัดเลือกภาพยนตร์
2. จัดทาบัญชีรายชื่อ
ภ. ที่จะบูรณะ

ไตรมาสที่ ๒

3. สแกนฟิล์ม ภ. เรื่อง
"แพรดา"
4. บูรณะ ภ. เรื่อง
"แพรดา"

หน่วยนับ

ต.ค.

พ.ย.

การดาเนินงาน
ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

มี.ค.

เรื่อง

สรุปผล
ดาเนินการ
ตามแผน

รายชื่อภาพยนตร์
๑. พระเจ้าช้างเผือก
๒. เจ้าหญิง
๓. แพรดา
๔. ภาพยนตร์ประเทศ
อาเซียน
(หภ. มีแผนช่วยบูรณะ)
เครื่อง สแกน เครื่อง
SAN ฟิล์ม คอมพิว
ใช้งาน แพร เตอร์
ไม่ได้
ดา สาหรับ
บูรณะ
ชารุด

อยู่ระหว่าง
ซ่อมบารุง
อุปกรณ์
อนุรักษ์
ภาพยนตร์

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอนุรักษ์

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๒.

ลาดับ

การจัดหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และต้นฉบับภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์
ที่ออกฉายระหว่างปีดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
กลยุทธ์
- การจัดและปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งในระบบอะนาลอกและระบบดิจิทัลให้ได้ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดและปรับพื้นที่ในห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้แล้วเสร็จ
จัดและปรับพื้นที่ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการจัดเก็บภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล และนาเข้าข้อมูล ร้อยละ ๑๐๐
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
การดาเนินงาน
สรุปผล
ผลผลิต /กรอบ
เวลา

๘

๙

งานจัดและปรับพื้นที่ในห้องเก็บฟิล์ม
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (อาคาร
เก็บรักษาฯ)
งานจัดปรับพื้นที่ในห้องเย็นเก็บฟิล์ม
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- งานจัดและปรับพื้นที่ และจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทลั
- งานนาเข้าข้อมูล ร้อยละ ๑๐๐

เป้าตามแผน

หน่วยนับ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการ

ไตรมาสที่ ๑ - ๒

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๑ งาน

ไตรมาสที่ ๑ - ๒

- ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐

๑ งาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เตรียมประชุมหารือ
เรื่องผนังห้อง

ระหว่างดาเนินการหา
ผู้ตรวจสอบระบบเครื่องลด
ความชื้น
ระหว่างศึกษาข้อมูล รายละเอียด รูปแบบห้องเก็บสื่อ
โสตทัศน์และสิ่งเกียวเนื่อง
ระหว่างรวบรวม หาข้อมูล
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

เตรียม หาข้อมูล
จัดทา เพิ่มเติม
TOR
(ร่าง)

ดาเนินการ
ตามแผน

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอนุรักษ์

ดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ
ตามแผน

ฝ่ายอนุรักษ์
(ฝ่ายดิจิทลั )

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาอื่นๆ
เป้าประสงค์ที่ ๑. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ และเอื้อต่อการแข่งขันด้านผลิตและบริการของชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๑.
การจัดทาข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อพร้อมให้บริการ โดยมีปริมาณข้อมูลภาพยนตร์ จานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ
ข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๔๐,๐๐๐ รายการ
กลยุทธ์
การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการใน Video On Demand (VOD) และ จัดทา Metadata ภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อพร้อมให้บริการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดทาและนาเข้าข้อมูลระบบ Video On Demand (VOD) จานวน ๒,๕๐๐ รายการ
ทาข้อมูล Metadata สิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ
ผลดาเนินงาน
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
สรุปผล
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
ผลผลิต /กรอบเวลา เป้าตามแผน
หน่วยนับ
๑๐
งานจัดทาและนาเข้าข้อมูล
ระบบ VOD
๒,๕๐๐
รายการ
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐๐
ระบบ Video On Demand
๑๑
งานทาข้อมูล Metadata
ข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๑๐,๐๐๐
รายการ
๔,๙๑๔ ๕,๕๕๗ ๖,๒๙๙ ๗,๗๐๗ ๑,๕๒๐ ๔,๑๗๖ ๓๐,๑๗๓
สิ่งเกี่ยวเนื่อง

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอนุรักษ์
ฝ่ายอนุรักษ์

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ลาดับ
๑๒

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๒.
ห้องสมุดหอภาพยนตร์มีทรัพยากรเพื่อให้บริการที่ครบถ้วนและหลากหลาย
กลยุทธ์
- การจัดหาหนังสือและ นิตยสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้ครบถ้วน เพื่อบริการในห้องสมุดของหอภาพยนตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่มีจาหน่ายในปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
แปลงสัญญาณนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ให้เป็นดิจิทัล จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ผลดาเนินงาน
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
โครงการ / กิจกรรม
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ผลผลิต /กรอบเวลา
เป้าตามแผน
หน่วยนับ
งานจัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
หนังสือเพื่อให้บริการใน
ร้อยละ ๙๕ ที่
ร้อยละ
๕๔
๑
๔
๓๒
ภาพยนตร์
ห้องสมุด
จาหน่ายในปัจจุบัน
หนังสือภาษาไทย
๑๕
๑
๔
๒
หนังสือภาษาอังกฤษ

๑๓

งานแปลงสัญญาณนิตยสารที่เกี่ยวข้อง
กับภาพยนตร์ให้เป็นดิจิทลั

ไฟล์สแกนนิตยสาร

๓๙
๑,๐๐๐

เล่ม

๐

ก.พ.

มี.ค.

สรุปผล

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

๓๖

๕๒

๑๗๙

ฝ่ายเผยแพร่

๑

๑๐

จัดหาได้

๐

๓๐

๓๕

๔๒

๑๐๐%

จะเริม่ ทดลองสแกน
นิตยสารในไตรมาสที่ ๒

๑๗

๖๔

๔๔

๑๒๕

ฝ่ายอนุรักษ์

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เป้าประสงค์ที่ ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ และเอื้อต่อการแข่งขันด้านผลิตและบริการของชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์มีการนาเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
จานวน ๑๒ เรื่อง
กลยุทธ์
- การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สนับสนุนมีการนาเสนอในเวทีวิชาการหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ จานวน ๓ เรื่อง
ลาดับ
๑๔

โครงการ / กิจกรรม
งานสนับสนุนวิทยานิพนธ์ หรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลดาเนินงาน
ผลผลิต /กรอบ เป้าตาม หน่วย
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เวลา
แผน
นับ
งานวิจัยเกี่ยวกับ
๓
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกมีวิทยานิพนธ์ ๓ เล่ม ที่ได้รับการ
ภาพยนตร์
สนับสนุน ได้แก่
๑) เอกลักษณ์ที่ปรากฎในภาพยนตร์ของสมโพธิ แสงเดือนฉาย
โดย นนทยา ณ สงขลา
๒) กลยุทธ์สู่ความสาเร็จของภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง
โดย ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
๓) อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย โดย ภาณุ อารี

สรุปผล
๓ เรื่อง
ตามแผน

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเผยแพร่

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเผยแพร่และการให้บริการของหอภาพยนตร์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและเพิ่มพูนข้อมูลด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้อยู่ในฐานข้อมูลพร้อมบริการ
เพื่อให้บริการสาธารณะในการศึกษาค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องมีฐานข้อมูลพร้อมบริการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๑.
การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในประเทศ จานวน ๔ แห่ง
กลยุทธ์
- การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในประเทศเพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ การจัดทาแนวทางและร่าง MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์
จัดห้องสมุดภายในอาคารใหม่ให้แล้วเสร็จและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๕
พัฒนาเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จและเป็นเว็บไซต์ เผยแพร่ Knowledge Base
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๑
ผลดาเนินงาน
กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
สรุปผล
ผลผลิต /กรอบเวลา
เป้าตาม หน่วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
แผน
๑๕ งานจัดทาแนวทางและร่าง MOU กับ
ความร่วมมือด้าน
แนวทาง
๑ แห่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ทา MOA (Mutual of
อยู่ระหว่าง
ฝ่ายเผยแพร่
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการ
เครือข่ายข้อมูลกับ
และร่าง
Agreement - แผนงานกิจกรรม) กับคณะ
ประสานงาน
ให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์
มหาวิทยาลัย
MOU
มนุษยศาสตร์ ก่อน แล้วค่อยทา MOU กับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีเจ้าภาพของฝั่งมหาวิทยาลัย
ดาเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตาม MOU รอง
ผู้อานวยการสัณห์ชัย เดินทางไปหารือเรื่องนี้กับ
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช อาจารย์ประจาคณะ
มนุษยศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ลาดับ

๑๖
๑๗

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายปี ๒๕๖๑

- งานจัดห้องสมุดภายในอาคาร
ใหม่
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge
Base

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลดาเนินงาน

ผลผลิต /
กรอบเวลา
การให้บริการ
ห้องสมุด

เป้าตามแผน

หน่วยนับ

- แล้วเสร็จ
- ร้อยละ ๘๕

๒ งาน

เว็บไซต์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๑ งาน

สรุปผล

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างวางแผนงานจัดทรัพยากรเพื่อให้บริการใน
ห้องสมุด

ดาเนินการ
ตามแผน

ฝ่ายเผยแพร่
(งานห้องสมุด)

ดาเนินการออกแบบโลโก้และโครงสร้างเว็บไซต์

อยู่ระหว่าง
ประสานงาน

ฝ่ายเผยแพร่
(ประชาสัมพันธ์)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๒. พัฒนาพื้นที่ของหอภาพยนตร์ให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๑ - การพัฒนาอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติให้เป็นพื้นที่พื้นที่แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ออกแบบพื้นที่นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ชั้น ๑ และ ๓
ลาดับ

๑๘

โครงการ / กิจกรรม

งานออกแบบพื้นที่
นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
ในอาคารชั้น ๑ และ ๒

เป้าหมายปี ๒๕๖๑
ผลผลิต /
กรอบเวลา
นิทรรศการและ
พิพิธภัณฑ์ใน
อาคารบริการ
โสตทัศน์
แห่งชาติ

ผลดาเนินงาน

เป้าตามแผน

หน่วยนับ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๑ งาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ชั้นที่ ๑ - สัญญาจ้างออกแบบนิทรรศการชั้น ๑ กาหนดส่งงานใน
๑๒๐ วัน (สิ้นสุด มี.ค. ๖๒) ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งงานออกแบบ
งวดที่ ๑ แล้ว ชั้นที่ ๒- นิทรรศการชั้น ๒ อยู่ระหว่างร่าง TOR
งานออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
ชั้นที่ ๓ -เตรียมการของบประมาณปี ๖๓

สรุปผล
ดาเนินการ
ตามแผน

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเผยแพร่
(งานพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการ)

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรนาในการใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้และการสร้างปัญญา รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาภาพเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
เพื่อให้มีวิชาภาพยนตร์อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน และมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
เป้าประสงค์ที่ ๑ วิชาภาพยนตร์ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กระทรวงศึกษารับรองหลักสูตรวิชาภาพยนตร์ ในปี ๒๕๖๔
กลยุทธ์ - การสร้างหลักสูตรและผลักดันให้วิชาภาพยนตร์อยู่ในหลักสูตรแกนกลางในภาคบังคับ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
- รวบรวมรายการจะที่จะต้องทาเพื่อผลักดันให้วิชาภาพยนตร์ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางในภาคบังคับ
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

๑๙

งานรวบรวมรายการจะที่
จะต้องทาเพื่อผลักดันให้วิชา
ภาพยนตร์ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางในภาคบังคับ

เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลผลิต /กรอบ เป้าตามแผน
หน่วยนับ
เวลา
กาหนดขั้นตอน
แนวทาง
หลักสูตร
การดาเนินงาน การผลักดัน

ต.ค.

ผลดาเนินงาน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

อยู่ในกระบวนการปรับหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ กก. เสนอว่าควรจัดตั้ง
คณะทางานร่างหลักสูตรควบคู่กับคณะทางานผลักดัน
หลักสูตร (และควรจัดทาปฏิทินงานเพื่อเข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาของสานักงาน สพฐ.)

สรุปผล
อยู่ระหว่าง
ประสานงาน

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเผยแพร่

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์ที่ ๒ วิชาภาพยนตร์ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๑
- การจัดทาตาราและคู่มือการสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อเป็นวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดทาตารา คู่มือและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาพยนตร์ระดับประถมศึกษา
ลาดับ โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลดาเนินงาน

๒๐

ลาดับ

๒๑

การจัดทาตารา คู่มือ
และเครื่องมือสนับสนุน
การเรียนการสอนวิชา
ภาพยนตร์ระดับ
ประถมศึกษา

ผลผลิต /
กรอบเวลา
ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

เป้าตามแผน
จัดทาตารา

หน่วยนับ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

สรุปผล

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่าง
ประสานงาน

ฝ่ายเผยแพร่ และ
นักอนุรักษ์
ภาพยนตร์เกียรติ
คุณ

มี.ค.

จัดทาคู่มือหลักสูตร ตั้งแต่ ป.๑ - ม.๖ และทาคู่มือการ
สอนสาหรับครูเพื่อสอนวิชาภาพยนตร์

กลยุทธ์ที่ ๒
- จัดหาภาพยนตร์ตามรายชื่อภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์กาหนดพร้อมทั้งอบรมครูเพื่อให้ครูใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดหาภาพยนตร์ จานวน ๑๐ เรื่อง และอบรมครู
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลดาเนินงาน
สรุปผล
กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต /
เป้าตาม
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
กรอบเวลา
แผน
- จัดหาภาพยนตร์
๑๐
เรื่อง
คัดเลือกหนัง ๑๐ เรื่องแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูล
ดาเนินการ
ฝ่ายเผยแพร่
- อบรมครู
ครั้ง
ภาพยนตร์
ตามแผน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เป้าประสงค์ที่ ๓ สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากความบันเทิง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ให้เกิดปัญญาเกิดขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑
- การจัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ที่ศาลายาให้มีความหลากหลายในแง่เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๒ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕
ลาดับ โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลดาเนินงาน

๒๒

งานประเมินความพึง
พอใจ

ผลผลิต /
กรอบเวลา
ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

เป้าตาม
แผน
๘๕

หน่วยนับ
ร้อยละ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

สรุปผล
ก.พ.

๑. ประกาศรับสมัครผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
๒. มีผู้สมัครส่งเอกสารแผนงาน ๑ คน จาก คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๓. ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
๔. ปรับปรุงแบบสอบถามและแนวทางการสารวจเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา

มี.ค.
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเผยแพร่
ฝ่ายบริหาร
กลาง

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กลยุทธ์ที่ ๒

ลาดับ

- การขยายฐานการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาทั่วประเทศ (ส่งเสริมการจัดฉายภาพยนตร์ที่หลากหลาย เพิ่มปริมาณจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โรงหนังโรงเรียน การจัดตั้งภาพยนตร์สถาน)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - จัดทาระเบียบและหลักเกณฑ์การสนับสนุนพื้นที่การจัดฉายภาพยนตร์ที่ต่อเนื่องและเน้นการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาโดยกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน (ภาพยนตร์สโมสร)
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน จานวน ๓๐,๐๐๐ คน
- ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งภาพยนตร์สถาน
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
ผลดาเนินงาน
สรุปผล
กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต /กรอบ เป้าตามแผน หน่วย ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เวลา

๒๓

๒๔

งานจัดทาระเบียบและ
หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนพื้นที่การจัด
ฉายภาพยนตร์
การจัดกิจกรรมโรงหนัง จานวนนักเรียน
โรงเรียน
และโรงเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ
ศรีศาลายา

นับ
มีระเบียบ
หลักเกณฑ์
๓๐,๐๐๐

การศึกษาความเป็นไป
ได้การจัดตั้งภาพยนตร์
สถาน
กลยุทธ์ที่ ๓

คน

อยู่ระหว่าง
ประสานงาน
๑๒,๕๑๗

ฝ่ายเผยแพร่

ฝ่ายเผยแพร่

๔,๘๙๘ คน (นับตั้งแต่ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๒)

รถโรงหนังเฉลิม
ทัศน์
๒๕

จัดทาชุดภาพยนตร์ที่ หภ. อนุรักษ์เพื่อเสนอให้หน่วยงานต่างๆ
นาไปเผยแพร่

๗,๖๑๙ คน จาก ๑๑๓ โรงเรียน (นับตั้งแต่พ.ย.๖๑ - ก.พ. ๖๒)
รายละเอียด
ความเป็นไปได้

- การจัดกิจกรรมการทางวิชาการ

กก. เสนอให้ปรับยุทธ์ศาสตร์ และขอให้มุ่งความสาคัญกับอาคาร
ใหม่ก่อน โดยได้นัดประชุมวางแผนงานและได้ข้อสรุปของงานจัดซื้อ
จัดจ้างที่จะต้องเตรียมในการเปิดใช้อาคาร

อยู่ระหว่าง
ประสานงาน

ฝ่ายเผยแพร่

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ลาดับ

๒๖

โครงการ / กิจกรรม

งานจัดกิจกรรมวิชาการ

ดาเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ อบรม ด้านวิชาการ อนุรักษ์ หรือ ด้านกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ จานวน ๒ กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๒
การดาเนินงาน
สรุปผล
กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต /
เป้าตามแผน
หน่วยนับ
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

กรอบเวลา
พ.ค - อบรมเปียโน
ก.ค. - ประชุม
SOIMA

๒

กิจกรรม

อบรมด้านการเล่นเปียโนประกอบหนังเงียบ
เสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานอบรมการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
(SOIMA)

เตรียมงาน

ฝ่ายเผยแพร่

เตรียมงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการหอภาพยนตร์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดาเนินงานตามพันธกิจองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้หอภาพยนตร์ดาเนินงานเป็นไปตามหลักจริยธรรมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (FIAF)
- เพื่อให้การดาเนินงานหอภาพยนตร์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
เป้าประสงค์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ การปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาระบบการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ อย่างมีธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๑
- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราเจ้าหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๑
ผลดาเนินงาน
ผลผลิต /
หน่วยนับ เป้าตามแผน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กรอบเวลา
๒๗
งานปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และ อัตราเจ้าหน้าที่
อัตราเจ้าหน้าที่ และระเบียบที่
เรียบร้อย
เกี่ยวข้อง

สรุปผล

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
ตามแผน

ฝ่ายบริหารกลาง

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ลาดับ
๒๘

กลยุทธ์ที่ ๒
- การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหอภาพยนตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ผลการประเมินการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ ๗๐
โครงการ /
เป้าหมายปี ๒๕๖๑
ผลดาเนินงาน
กิจกรรม
ผลผลิต /กรอบเวลา
หน่วยนับ
เป้าตามแผน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
การประเมินการ
บริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ร้อยละ

ก.พ.

สรุปผล

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
ตามแผน

ฝ่ายบริหาร
กลาง

มี.ค.

๗๐ ปรับเป็น ร้อยละ ดาเนินงาตามแผนติดตามการดาเนินงานประเมิน
๘๕ ตามค่าเป้าหมาย คุณธรรมและความโปร่งใส
ของ ศปท. วธ.
๑. จัดทานโยบายไม่รับของขวัญ
๒. ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต
๓. รวบรวมรายชื่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก
๔. เผยแพร่เอกสารหลักฐานการดาเนินงานด้านความ
โปร่งใส

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เป้าประสงค์ที่ ๒ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประพฤติตนและปฏิบัติตามหลัก จริยธรรมของสมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์ระหว่างชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ บุคคลากรของหอภาพยนตร์มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดี และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของ FIAF
กลยุทธ์
- การส่งเสริมให้บุคลาการของหอภาพยนตร์ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ และการนาหลักจริยธรรมของ FIAF มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
พ.ศ.๒๕๖๒ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงาน
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง เน้นการวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๑
ผลดาเนินงาน
สรุปผล
กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต /
หน่วยนับ
เป้าตามแผน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กรอบเวลา
๒๙ งานพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานแต่
ปี งป. ๖๒
งาน
๑
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามคู่มือ
ดาเนินงานตาม ฝ่ายบริหารกลาง
ละงาน
แผน
๓๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลัก
ปี งป. ๖๒
ครั้ง
๑
ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนินงานตาม ฝ่ายบริหารกลาง
จริยธรรม FIAF
แผน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เป้าประสงค์ที่ ๓ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ หอภาพยนตร์ ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
- การจัดทาแผนและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พ.ศ.๒๕๖๒ - การวิเคราะห์ประเมินความพร้อมของหอภาพยนตร์ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดทาแผนการไปศึกษาดูงานองค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์ก รแห่งการเรียนรู้
อย่างน้อย ๑ แห่ง และนาไปใช้เพื่อจัดทาแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ในด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทางภาษา และด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและการใช้ชีวิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
เป้าหมายปี ๒๕๖๑
ผลดาเนินงาน
สรุปผล
กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต /
หน่วยนับ
เป้าตามแผน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กรอบเวลา
๓๑ - การวิเคราะห์ประเมินความ
ปี งป. ๖๒
๑ งาน
- ผลวิเคราะห์ ฝ่ายบุคคลทบทวนเรื่องสถานที่การศึกษาดูงาน และ
อยู่ระหว่าง
ฝ่ายบริหาร
พร้อมของหอภาพยนตร์ในการเป็น
การเป็นองค์กร
ประสานงานอีกครั้ง
ประสานงาน กลาง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แห่งการเรียนรู้
- ศึกษาดูงานองค์กรที่มลี ักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๒ การจัดอบรม ในด้านการ
ปี งป. ๖๒
ร้อยละ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ๖๒
ดาเนินการตาม ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพทาง
ไม่น้อยกว่าร้อย
แผน
กลาง
ภาษา และด้านทัศนคติเชิงบวกต่อ
ละ ๘๐
องค์กรและการใช้ชีวิต

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

