กิจกรรมการดาเนินการ/โครงงาน ของแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.เพื่อให้มีแผนอัตรากาลังใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง
พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.เพื่อให้หอภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่
ที่มีคุณภาพในตาแหน่งงานที่
ยังว่างอยู่
๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
และสมรรถนะ (Competency)
ของเจ้าหน้าที่เหมาะสม

หอภาพยนตร์มีแผนอัตรากาลังที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์สามารถบรรจุ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน
หอภาพยนตร์สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปีละ ๒
ครั้ง

กิจกรรมการดาเนินงาน
- วิเคราะห์พันธกิจของหอภาพยนตร์ตามแผนยุทธศาสตร์
ของหอภาพยนตร์
- วิเคราะห์ความต้องการและภาระงานของตาแหน่งที่
จาเป็นต้องเพิ่มในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.
๒๕๖๔
- จัดทาแผนอัตรากาลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ของหอภาพยนตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
ตุลาคม – ธันวาคม
๒๕๖๑
มกราคม – มีนาคม
๒๕๖๒
เมษายน – มิถุนายน
๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
- งานแผนฯ
- หัวหน้าฝ่าย
ทุกฝ่าย

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ยังว่างอยู่เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตุลาคม ๒๕๖๑ –
กันยายน ๒๕๖๒

- งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมษายน ๒๕๖๒

- งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กันยายน ๒๕๖๒

ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๔.ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ มีการปรับปรุงระเบียบหรือ
ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งด้าน
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
ประกาศด้านการบริหารงาน
การบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของหอฯและ
สอดคล้องกับการดาเนินงานของ บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการ
พระราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
หอฯ และพระราชกฤษฎีกาฯที่ ดาเนินงานของหอฯและพระราช
- ข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
แก้ไขเพิ่มเติม
กฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการจ้างผู้ปฏิบัติงาน

ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.เพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ให้
- มีแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กร
องค์กรคุณธรรม
คุณธรรม
- เจ้าหน้าทีจ่ านวนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรม
- เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการดาเนินงาน
- การจัดทาแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
และองค์กรคุณธรรม
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ให้
เป็นองค์กรการเรียนรู้และองค์กรคุณธรรม เช่น
- จัดทาข้อตกลงคุณธรรมและจัดกิจกรรมคุณธรรม
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง
เน้นการวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
- จัดการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้
และ องค์การคุณธรรม
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือ
สาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์
มกราคม – กันยายน
๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
- งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๑ –
กันยายน ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
คุณสมบัติและทัศนคติแบบมี
พัฒนาคุณสมบัติและทัศนคติ
ส่วนร่วมในการดาเนินงานของ แบบมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
หอภาพยนตร์
ของหอภาพยนตร์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์ได้พัฒนา - เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ใน
บุคลากรให้มีทักษะทางด้าน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพ
วิชาชีพและทักษะภาษาอังกฤษ ทางภาษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๘๐

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดทากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณสมบัติและ
ทัศนคติแบบมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ เช่น
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทัศนคติเชิงบวกในการ
ทางานและการใช้ชีวิต อาทิ ส่งเสริมการไปปฏิบัติธรรมหรือไป
ปฏิบัติศาสนกิจ
- ส่งเสริมทางานเป็นทีม
- การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่ทางาน

วัตถุประสงค์
ตุลาคม ๒๕๖๑ –
กันยายน ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
- งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ตุลาคม ๒๕๖๑ –
ยุทธศาสตร์หรือตามความต้องการของหอภาพยนตร์ เช่น
กันยายน ๒๕๖๒
- อบรมภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะทางวิชาชีพเช่น พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบูรณะ
ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนหนังสือราชการ การบัญชี
การเงิน เป็นต้น
- การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหอ
ภาพยนตร์

- งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
- หัวหน้าฝ่าย
ทุกฝ่าย

