ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน
๑. เพื่อให้หอภาพยนตร์มี หอภาพยนตร์สามารถ สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ยัง
เจ้าหน้าที่ ที่มีคุณภาพใน บรรจุเจ้าหน้าที่ที่มี
ว่างอยู่ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
ตาแหน่งงานที่ยังว่างอยู่ คุณสมบัติและความรู้
ความรู้ความสามารถและมี
ความสามารถที่
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้
เหมาะสมกับตาแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ
งาน
ไตรมาส ๒
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไตรมาส ๑
บรรจุตาแหน่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๑ อัตรา

ผลดาเนินงาน

กรกฎาคม – กันยายน
๒๕๖๑

ไตรมาส ๔
- บรรจุตาแหน่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๓ อัตรา
- ตาแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๒ อัตรา
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ อัตรา
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ๑ อัตรา
- กาลังดาเนินการสรรหานักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่ง

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓
บรรจุตาแหน่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๑ อัตรา
ตาแหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๑
อัตรา
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
ตาแหน่งช่างเทคนิค ๑ อัตรา

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

ระยะเวลา
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดไตรมาส ๔

๓. ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
ให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงานของ
หอฯ

๒. เพื่อให้หอภาพยนตร์มี
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) และ
สมรรถนะ
(Competency) ของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม

มีการปรับปรุงระเบียบ
หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล
ที่ไม่สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอฯ

หอภาพยนตร์สามารถ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ปีละ ๒ ครั้ง

ระยะเวลา

ไตรมาส ๒
บันทึกตัวชี้วัดในระบบประเมิน

ผลดาเนินงาน
เกี่ยวเนื่อง ๑ อัตรา ตามที่คณะกรรมการบริหารในการ
ประชุมครั้ง ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
เห็นชอบการปรับเปลี่ยนตาแหน่งจากเจ้าหน้าที่เทคนิค
สังกัดฝ่ายบริหารกลางเป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่อง ฝ่ายอนุรักษ์
- กาลังดาเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
อัตรา
ไตรมาส ๑
จัดทาตัวชี้วัดสาหรับประเมินครั้งที่ ๑

ตรวจสอบและทบทวน
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งด้านการบริหารงาน
บุคคลที่มีประเด็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของหอฯ

กรกฎาคม ตุลาคม ๒๕๖๑

ไตรมาส ๔
บันทึกตัวชี้วัดในระบบประเมิน
ไตรมาส ๑
ระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการ
ต่อวาระผู้อานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการได้
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓
ดาเนินการประเมินผลครั้งที่ ๑

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
และ สมรรถนะ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน
๒ ครั้ง
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑

ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน

ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน
ไตรมาส ๒
ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการได้เห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ผลดาเนินงาน

กรกฏาคม – ตุลาคม
๒๕๖๑

ไตรมาส ๔
เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ฉบับที่... พ.ศ…. อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจ
มีผลต่อการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลในภาพรวม จึงเห็นสมควรขอเลื่อนการปรับปรุง

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓
เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ฉบับที่... พ.ศ…. อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจ
มีผลต่อการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลในภาพรวม จึงเห็นสมควรขอเลื่อนการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ดังกล่าวไปจนกว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่...พ.ศ. ..
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ระยะเวลา
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑

ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน
แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ดังกล่าวไปจนกว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่...พ.ศ. ..
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

มีแผนยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการจัดทา
ยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์
ของหอภาพยนตร์
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
เข้าใจยามเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน
๒๕๖๑

กันยายน ๒๕๖๑

ร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มีนาคม ๒๕๖๑
และกลยุทธ์หอภาพยนตร์ ปี
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดทากิจกรรมองค์กรการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความ
เข้าใจภายในหอภาพยนตร์
โดยมีประเด็น ดังนี้
- การทางานเป็นทีม
- การสร้างองค์ความรู้ในการ
ทางาน

-เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ฝึกซ้อมการหนีไฟ
ทั้งหมดเรียนรู้วิธีป้องกัน
ตัวเอง และหน้าที่ตัวเอง

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายในหอ
ภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า
๒๐ ครั้ง
-เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์
ได้รับการพัฒนา
คุณสมบัติและทัศนคติ
แบบมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหอ
ภาพยนตร์
-เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

ประเด็นการดาเนินงาน :
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณสมบัติและทัศนคติ
แบบมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหอ
ภาพยนตร์

ไตรมาส ๓
อยู่ระหว่างเตรียมการประสานงานกับเทศบาลตาบล
ศาลายามาให้ความรู้เจ้าหน้าที่

ไตรมาส ๑
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม ๖๐

ไตรมาส ๓ ถึง ๔
กาลังดาเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจในกิจกรรม

ไตรมาส ๑ ถึง ๒
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดในไตรมาส ๑
และ๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๒. ๗๔ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ไตรมาส ๑ ถึง ๔
เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์เข้าร่วมกิจกรรมของหอ
ภาพยนตร์ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗ของ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ไตรมาส ๑ ถึง ๔
ดาเนินการแล้วจานวน ๒๕ ครั้ง

ผลดาเนินการ

๔. เพื่อให้หอภาพยนตร์ได้
พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ
และทักษะภาษาอังกฤษ

- ร้อยละ ๘๐ ของ
เจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะ
ความสามารถ

ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หากเกิดเหตุอัคคีภัย
ระยะเวลา

ไตรมาส ๑
- อบรมภาษาอังกฤษเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
ระดับ Elementary ๑๐ ราย
ระดับ Intermediate ๒ ราย
ระดับ Advance ๔ ราย

ไตรมาส ๔
ฝึกซ้อมการหนีไฟ วันที่ ๑๙ กันยายน ๖๑ โดยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตาบลศาลายา

ผลดาเนินการ

ไตรมาส ๒
- อบรมภาษาอังกฤษเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ระดับ Elementary ๑๑ ราย
ระดับ Intermediate ๒ ราย
ระดับ Advance ๔ ราย
- อบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์กร ๔.๐ อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม
๒๕๖๑ ๒ ราย
- อบรมแผนพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชน ๔.๐ วันที่๑๖๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑ ราย
- อบรมคลายปัญหาการปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒ ราย
ไตรมาส ๓
- อบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS วันที่ ๒๗
เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑ ราย

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
มีศักยภาพที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือตาม
ความต้องการของหอ
ภาพยนตร์
-อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทางาน
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑
-อบรมทักษะทางวิชาชีพเช่น
พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบูรณะ
ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเขียนหนังสือ
ราชการ เป็นต้น
-การเข้าร่วมประชุมสัมมนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พันธกิจ
ของหอภาพยนตร์

กิจกรรมการดาเนินงาน

ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน

กรกฎาคม – กันยายน
๒๕๖๑

ระยะเวลา

ไตรมาส ๔
- อบรมภาษาอังกฤษเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑
ระดับ Elementary ๘ ราย
ระดับ Advance ๖ ราย
- เสวนาเบื้องหลังนิทรรศการ Great & Good Friend
รูปแบบดิจิทัล วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๔ ราย
- อบรม การมอบอานาจทางปกครอง วันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๖๑ ๑ ราย
- อบรม Good Governance for better Life วันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๖๑ ๒ ราย
- อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๑

ผลดาเนินการ
- อบรมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ระดับ Elementary ๘ ราย
ระดับ Advance ๖ ราย
- อบรม UCEP ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑ ราย
- อบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์กร ๔.๐ ในยุค Disruptive
technology อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๖
ราย
- อบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตใน
หน่วยงานวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยผู้อานวยการ
ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครปฐม ๔๖ ราย

ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ไตรมาส ๑ ถึง ๔
เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งปี คิด
เป็นร้อยละ ๘๖.๗๙ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ราย
- อบรม Open Source Cloud วันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๖๑ ๒ ราย

ผลดาเนินการ

