รายงานผลการดาเนินงานแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดไตรมาส ๑
ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.เพื่อให้มีแผนอัตรากาลังใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง
พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.เพื่อให้หอภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ ที่มีคุณภาพใน
ตาแหน่งงานที่ยังว่างอยู่

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หอภาพยนตร์มีแผนอัตรากาลัง -วิเคราะห์พันธกิจของหอภาพยนตร์
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์
-วิเคราะห์ความต้องการและภาระงาน มกราคม – มีนาคม๒๕๖๒
ของตาแหน่งที่จาเป็นต้องเพิ่มในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.
๒๕๖๔

หอภาพยนตร์สามารถบรรจุ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑
ดาเนินการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร
และกรอบอัตรากาลัง จานวน ๗๕ อัตรา
ที่สอดคล้องกับพันธกิจและแผน
ยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ และได้
นาเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ แล้ว

-จัดทาแผนอัตรากาลังปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๔ ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณของหอภาพยนตร์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เมษายน – มิถุนายน
๒๕๖๒

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ยังว่างอยู่
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตุลาคม – ธันวาคม๒๕๖๑ ไตรมาส ๑
ดาเนินการสรรหาและบรรจุเป็น
เจ้าหน้าที่จานวน ๓ ตาแหน่ง ดังนี้
-พนักงานซ่อมสงวนรักษา ๑ อัตรา
-ช่างเทคนิค ๑ อัตรา
-นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๑ อัตรา
ทั้งนี้ หอภาพยนตร์มีอัตราว่างที่จะสรรหา
ในไตรมาสที่ ๒ อีก ๗ อัตรา

วัตถุประสงค์
๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
และสมรรถนะ (Competency)
ของเจ้าหน้าที่เหมาะสม

๔.ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
หอฯ และพระราชกฤษฎีกาฯที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หอภาพยนตร์สามารถ
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปีละ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒ ครั้ง

เมษายน ๒๕๖๒

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

กันยายน ๒๕๖๒

มีการปรับปรุงระเบียบหรือ
ประกาศด้านการบริหารงาน
บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอฯและพระ
ราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
มกราคม – กันยายน
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งด้านการ ๒๕๖๒
บริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอฯและพระราช
กฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
- ข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล
- ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
และการจ้างผู้ปฏิบัติงาน

ผลดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง

จะเริ่มดาเนินการในเดือน มกราคม
๒๕๖๒

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

กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
- การจัดทาแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ ตุลาคม ๒๕๖๑ –
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
กันยายน ๒๕๖๒
องค์กรคุณธรรม
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ให้
เป็นองค์กรการเรียนรู้และองค์กร
คุณธรรม เช่น
- จัดทาข้อตกลงคุณธรรมและจัด
กิจกรรมคุณธรรม
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลัก
จริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง เน้น
การวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง
- จัดการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ต้นแบบในด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้
และ องค์การคุณธรรม
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือ
สาธารณะประโยชน์

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑
๑.ประสานงานกับสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้คณะผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายเข้าศึกษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๒
๒.ประสานขอเข้าดูงาน ais digital
academy ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่าย เพื่อศึกษาระบบ digital
learning และระบบการจัดการองค์
ความรู้ในหน่วยงานในประเด็น ดังนี้
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดเก็บข้อมูลด้าน digital
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์
๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณสมบัติและทัศนคติแบบมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
หอภาพยนตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติและทัศนคติ
แบบมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของหอภาพยนตร์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการดาเนินงาน
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดทา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณสมบัติและ
ทัศนคติแบบมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหอภาพยนตร์ เช่น
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีทัศนคติเชิงบวกในการทางาน
และการใช้ชีวิต อาทิ ส่งเสริมการไป
ปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติศาสนกิจ
- ส่งเสริมทางานเป็นทีม
- การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง
- การสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์
ความรู้ในที่ทางาน
๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์ได้พัฒนา - เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ใน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
บุคลากรให้มีทักษะทางด้าน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพ ศักยภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
วิชาชีพและทักษะภาษาอังกฤษ ทางภาษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ยุทธศาสตร์หรือตามความต้องการ
๘๐
ของหอภาพยนตร์ เช่น
- อบรมภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะทางวิชาชีพเช่น พัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง การบูรณะภาพยนตร์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเขียน
หนังสือราชการ การบัญชี การเงิน
เป็นต้น
- การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหอ
ภาพยนตร์

ระยะเวลา
ตุลาคม – ธันวาคม
๒๕๖๑

ตุลาคม – ธันวาคม
๒๕๖๑

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จานวน ๒ ครัง้
ดังนี้
๑.ชี้แจงสิทธิรักษาพยาบาลของ
เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒.จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ไตรมาส ๑
-โครงการมหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2018 วันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ ราย
-โครงการ Digital Culture ระยะที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ จานวน ๘ ราย
-อบรมการจัดทารายงานการเงินรวม
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จานวน ๒ ราย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน
-รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบ
การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จานวน ๒
ราย

รายงานผลการดาเนินงานแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดไตรมาส ๒
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๑.เพื่อให้มีแผนอัตรากาลังใน
หอภาพยนตร์มีแผนอัตรากาลัง -วิเคราะห์พันธกิจของหอภาพยนตร์ ตุลาคม –
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์ของหอ
ธันวาคม ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๔
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ภาพยนตร์
-วิเคราะห์ความต้องการและภาระงาน
ของตาแหน่งที่จาเป็นต้องเพิ่มในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.
๒๕๖๔
-จัดทาแผนอัตรากาลัง ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ของหอภาพยนตร์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑ ดาเนินการเสร็จสิน้ ตามแผน ดังนี้
ได้ดาเนินการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ
กรอบอัตรากาลัง จานวน ๗๕ อัตรา
(ตามมติครม.ที่กพร.เสนอ) ที่สอดคล้องกับพันธ
กิจและแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ เห็น
ว่า ขณะนี้หอภาพยนตร์มีผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่จานวน ๖๐ อัตรา ดังนั้น ยังคงมี
กรอบอัตราว่างอยู่ ๑๕ อัตรา โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สมควรรับตาแหน่งตาม
วงเงินงบประมาณที่มีอยู่จานวน ๓ อัตราได้แก่
๑.เจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
๒.นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๒
อัตรา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๗ อัตรา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวน ๕ อัตรา
และได้นาเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้
ความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ แล้ว

วัตถุประสงค์
๒.เพื่อให้หอภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ ที่มีคุณภาพใน
ตาแหน่งงานที่ยังว่างอยู่
๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
และสมรรถนะ (Competency)
ของเจ้าหน้าที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หอภาพยนตร์สามารถบรรจุ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
หอภาพยนตร์สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปีละ
๒ ครั้ง

กิจกรรมการดาเนินงาน
สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ยังว่างอยู่
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ระยะเวลา
มกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๒

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๒
อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และประสบการณ์ในแต่ละตาแหน่ง

ตุลาคม ๒๕๖๑ – ได้ดาเนินการบันทึกตัวชี้วัดในระบบประเมิน
มีนาคม๒๕๖๒
สมรรถนะและจัดทาข้อตกลงตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
กันยายน ๒๕๖๒
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
หอฯ และพระราชกฤษฎีกาฯที่
แก้ไขเพิ่มเติม

มีการปรับปรุงระเบียบหรือ
ประกาศด้านการบริหารงาน
บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอฯและพระ
ราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
มกราคม –
เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอ
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งด้านการ กันยายน ๒๕๖๒ ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่... พ.ศ….
บริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน
ดาเนินงานของหอฯและพระราช
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจมีผลต่อการ
กฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- ข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่า
ในภาพรวม จึงเห็นสมควรขอชะลอการ
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ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑.เพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ให้
- มีแผนพัฒนาหอภาพยนตร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
องค์กรคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม
- เจ้าหน้าทีจ่ านวนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรม
- เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการดาเนินงาน
ด้วยการบริหารงานบุคคล
- ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง และการจ้าง
ผู้ปฏิบัติงาน
- การจัดทาแผนพัฒนาหอภาพยนตร์
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กร
คุณธรรม

ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลดังกล่าวไปจนกว่า ร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่...
พ.ศ. ..ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ตุลาคม ๒๕๖๑ – ไตรมาส ๑
กันยายน ๒๕๖๒ ๑.ประสานงานกับสานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เพื่อให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายเข้า
ศึกษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรม
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ให้เป็น
องค์กรการเรียนรู้และองค์กรคุณธรรม
๒.ประสานขอเข้าดูงาน ais digital academy
เช่น
ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
- จัดทาข้อตกลงคุณธรรมและจัด
คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย เพื่อศึกษาระบบ
กิจกรรมคุณธรรม
digital learning และระบบการจัดการองค์
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลัก
ความรู้ในหน่วยงานในประเด็น ดังนี้
จริยธรรม FIAF ปีละ ๑ ครั้ง เน้นการ
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
วิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
-การจัดเก็บข้อมูลด้าน digital
- จัดการศึกษาดูงานหน่วยงาน
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้
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กิจกรรมการดาเนินงาน
ต้นแบบในด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้
และ องค์การคุณธรรม
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือ
สาธารณะประโยชน์

ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน

ไตรมาส ๒
๑.คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้เข้าศึกษา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๒
๒.คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้เข้าดูงาน
digital learning และระบบการจัดการองค์
ความรู้ในหน่วยงานในประเด็น ดังนี้
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดเก็บข้อมูลด้าน digital
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้
ที่ ais digital academy เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.ส่งเจ้าหน้าที่จานวน ๑ ราย เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล
ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๒
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กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน
๔.อยู่ระหว่างประสานขอเข้าดูงานจากกลุ่มมิตร
ผล ระบบการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานใน
ประเด็น ดังนี้
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้

๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณสมบัติและทัศนคติแบบมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
หอภาพยนตร์

เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณสมบัติและ
ทัศนคติแบบมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหอภาพยนตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดทา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณสมบัติและ
ทัศนคติแบบมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหอภาพยนตร์ เช่น
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีทัศนคติเชิงบวกในการทางานและ
การใช้ชีวิต อาทิ ส่งเสริมการไปปฏิบัติ
ธรรมหรือไปปฏิบัติศาสนกิจ
- ส่งเสริมทางานเป็นทีม
- การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง
- การสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์
ความรู้ในที่ทางาน

ตุลาคม –
ธันวาคม ๒๕๖๑

ไตรมาส ๑
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑.ชี้แจงสิทธิรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒.จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
เมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

มกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๒

ไตรมาส ๒
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จานวน ๓ ครั้งดังนี้
๑.วันที่ ๒๙ มกราคม ๖๒ ผศ. ดร. ทรงพันธ์
เจิมประยงค์ มาบรรยายในหัวข้อ โอกาสและ
ความท้าทายทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
ข้อมูลในงานศูนย์ข้อมูลและหอจดหมายเหตุ
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๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์ได้พัฒนา - เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ใน
บุคลากรให้มีทักษะทางด้าน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
วิชาชีพและทักษะภาษาอังกฤษ ศักยภาพทางภาษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ตุลาคม –
ศักยภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ธันวาคม ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์หรือตามความต้องการ
ของหอภาพยนตร์ เช่น
- อบรมภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะทางวิชาชีพเช่น พัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง การบูรณะภาพยนตร์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเขียน
หนังสือราชการ การบัญชี การเงิน
เป็นต้น
- การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหอภาพยนตร์

ผลดาเนินงาน
๒.วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัวแทนบริษัท
ประกันภัยมาชี้แจงสิทธิประโยชน์และตอบข้อ
สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การเคลมประกัน
๓.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๖๒ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
กลางถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้า
อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ไตรมาส ๑
-โครงการมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู EDUCA 2018 วันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๖๑ จานวน ๑ ราย
-โครงการ Digital Culture ระยะที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จานวน ๘ ราย
-อบรมการจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๑ จานวน ๒ ราย
-รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบการ
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กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน
เบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง วันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ จานวน ๒ ราย

มกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๒

ไตรมาส ๒
-ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจานวน ๑ ราย
เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒
-ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุจานวน ๒ รายเข้าร่วมอบรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “กลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติในการทาสัญญา การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทาของ งาน
จ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน
-ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุจานวน ๒ รายเข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูล
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” ประจาปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
-ส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางจานวน ๑ รายเข้า
ร่วมอบรม "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้
ห่างไกลความเสี่ยง" ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการดาเนินงานแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดไตรมาส ๓
ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.เพื่อให้มีแผนอัตรากาลังใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง
พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หอภาพยนตร์มีแผนอัตรากาลัง -วิเคราะห์พันธกิจของหอภาพยนตร์ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์ของหอ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ภาพยนตร์
-วิเคราะห์ความต้องการและภาระงาน
ของตาแหน่งที่จาเป็นต้องเพิ่มในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.
๒๕๖๔
-จัดทาแผนอัตรากาลัง ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ของหอภาพยนตร์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑ ดาเนินการเสร็จสิน้ ตามแผน ดังนี้
ได้ดาเนินการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ
กรอบอัตรากาลัง จานวน ๗๕ อัตรา
(ตามมติครม.ที่กพร.เสนอ) ที่สอดคล้องกับพันธ
กิจและแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ เห็น
ว่า ขณะนี้หอภาพยนตร์มีผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่จานวน ๖๐ อัตรา ดังนั้น ยังคงมี
กรอบอัตราว่างอยู่ ๑๕ อัตรา โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สมควรรับตาแหน่งตาม
วงเงินงบประมาณที่มีอยู่จานวน ๓ อัตราได้แก่
๑.เจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
๒.นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๒ อัตรา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๗ อัตรา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวน ๕ อัตรา
และได้นาเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้
ความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ แล้ว

วัตถุประสงค์
๒.เพื่อให้หอภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ ที่มีคุณภาพใน
ตาแหน่งงานที่ยังว่างอยู่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หอภาพยนตร์สามารถบรรจุ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน

กิจกรรมการดาเนินงาน
สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ยังว่างอยู่
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ผลดาเนินงาน
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒
อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและประสบการณ์ในแต่ละตาแหน่ง
เมษายน – มิถุนายน
๒๕๖๒

๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
และสมรรถนะ (Competency)
ของเจ้าหน้าที่เหมาะสม

หอภาพยนตร์สามารถ
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปีละ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒ ครั้ง
เมษายน – มิถุนายน
๒๕๖๒

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
กันยายน ๒๕๖๒
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาส ๓
อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา
๑.เจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
๒.นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๒ อัตรา
ได้ดาเนินการบันทึกตัวชี้วัดในระบบประเมิน
สมรรถนะและจัดทาข้อตกลงตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
ได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)
อยู่ระหว่างประมวลผลการประเมิน

วัตถุประสงค์
๔.ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
หอฯ และพระราชกฤษฎีกาฯที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีการปรับปรุงระเบียบหรือ
ประกาศด้านการบริหารงาน
บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอฯและพระ
ราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
มกราคม – กันยายน
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งด้านการ ๒๕๖๒
บริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอฯและพระราช
กฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
- ข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล
- ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง และการจ้าง
ผู้ปฏิบัติงาน

ผลดาเนินงาน
เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่... พ.ศ….
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจมีผลต่อการ
ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ในภาพรวม จึงเห็นสมควรขอชะลอการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลดังกล่าวไปจนกว่า ร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่...
พ.ศ. ..ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ผ่านการตรวจ
แก้จากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี

ประเด็นการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาหอ
ภาพยนตร์ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และ
องค์กรคุณธรรม

: งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
- มีแผนพัฒนาหอ
- การจัดทาแผนพัฒนาหอ ตุลาคม ๒๕๖๑ –
ภาพยนตร์ไปสู่องค์กร ภาพยนตร์ ไปสู่องค์กรแห่ง กันยายน ๒๕๖๒
แห่งการเรียนรู้และ
การเรียนรู้และองค์กร
องค์กรคุณธรรม
คุณธรรม
- เจ้าหน้าทีจ่ านวนร้อย
ละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
- เจ้าหน้าที่มีความพึง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหอ
พอใจในกิจกรรมร้อยละ ภาพยนตร์ให้เป็นองค์กร
๘๐
การเรียนรู้และองค์กร
คุณธรรม เช่น
- จัดทาข้อตกลงคุณธรรม
และจัดกิจกรรมคุณธรรม
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านหลักจริยธรรม FIAF ปี
ละ ๑ ครั้ง เน้นการ
วิเคราะห์กับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง
- จัดการศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบในด้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
องค์การคุณธรรม
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาหรือสาธารณะ

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑
๑.ประสานงานกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพือ่ ให้คณะผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายเข้าศึกษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๒
๒.ประสานขอเข้าดูงาน ais digital academy ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย เพื่อศึกษาระบบ
digital learning และระบบการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานใน
ประเด็น ดังนี้
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดเก็บข้อมูลด้าน digital
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้
ไตรมาส ๒
๑.คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้เข้าศึกษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
๒.คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้เข้าดูงาน digital learning และระบบ
การจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานในประเด็น ดังนี้

ประโยชน์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผลดาเนินงาน
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดเก็บข้อมูลด้าน digital
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้
ที่ ais digital academy เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.ส่งเจ้าหน้าที่จานวน ๑ ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ประเทศ
อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๔.อยู่ระหว่างประสานขอเข้าดูงานจากกลุ่มมิตรผล ระบบการจัดการองค์
ความรู้ในหน่วยงานในประเด็น ดังนี้
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้
ไตรมาส ๓
คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้เข้าดูงานการจัดทาทะเบียน อนุรักษ์และ
จัดเก็บวัตถุเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ทีพ่ ิพธิ ภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สานักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
๒.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณสมบัติและ
ทัศนคติแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณสมบัติและทัศนคติ

กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ ตุลาคม –
จัดทากิจกรรมเพื่อพัฒนา ธันวาคม ๒๕๖๑
คุณสมบัติและทัศนคติแบบ

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑.ชี้แจงสิทธิรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในการดาเนินงานของ
หอภาพยนตร์

วัตถุประสงค์

แบบมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหอ
ภาพยนตร์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหอ
ภาพยนตร์ เช่น
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทัศนคติ
เชิงบวกในการทางานและ
การใช้ชีวิต อาทิ ส่งเสริม
การไปปฏิบัติธรรมหรือไป
ปฏิบัติศาสนกิจ
- ส่งเสริมทางานเป็นทีม
- การเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างสรรค์และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่
ทางาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

๒.จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ไตรมาส ๒
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จานวน ๓ ครั้งดังนี้
๑.วันที่ ๒๙ มกราคม ๖๒ ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ มาบรรยายใน
มกราคม – มีนาคม หัวข้อ โอกาสและความท้าทายทางเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูลใน
๒๕๖๒
งานศูนย์ข้อมูลและหอจดหมายเหตุ
๒.วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัวแทนบริษัทประกันภัยมาชี้แจงสิทธิ
ประโยชน์และตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การเคลม
ประกัน
๓.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๖๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางถ่ายทอดประสบการณ์
จากการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ระยะเวลา
เมษายน –
มิถุนายน ๒๕๖๒

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๓
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑.วันที่ ๓๐ เมษายน ๖๒ รองผู้อานวยการและหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่

ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าประชุม FIAF
๒.วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๖๒ อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ มาบรรยายในหัวข้อ
เทคนิคการนาองค์กรไปสู่องค์กร ๔.๐ และชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานประจาปี แบบออนไลน์
๓.วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๖๒ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ มาบรรยายในหัวข้อหอ
ภาพยนตร์กับการปรับตัวเพื่อตอบรับ Digital Disruptive Technology

วัตถุประสงค์
๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์
ได้พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ
และทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม
อบรม ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้าน
ศักยภาพทางภาษา ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ส่งเสริมและพัฒนา
ตุลาคม – ธันวาคม
บุคลากรให้มีศักยภาพที่
๒๕๖๑
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์หรือตามความ
ต้องการของหอภาพยนตร์
เช่น
- อบรมภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะทางวิชาชีพ
เช่น พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การ
บูรณะภาพยนตร์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล การเขียน

ผลดาเนินงาน
ไตรมาส ๑
-โครงการมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2018
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ ราย
-โครงการ Digital Culture ระยะที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จานวน ๘ ราย
-อบรมการจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จานวน ๒ ราย
-รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบการเบิกเงิน การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง วันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ จานวน ๒ ราย
ไตรมาส ๒

หนังสือราชการ การบัญชี
การเงิน เป็นต้น
- การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหอ มกราคม – มีนาคม
ภาพยนตร์
๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา
เมษายน –
มิถุนายน ๒๕๖๒

-ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจานวน ๑ ราย เข้าร่วมอบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
-ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุจานวน ๒ รายเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติใน
การทาสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุใน

ผลดาเนินงาน
งานซื้อ งานจ้างทาของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
-ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุจานวน ๒ รายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนว
ทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” ประจาปี
๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
-ส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางจานวน ๑ รายเข้าร่วมอบรม "กลยุทธ์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒
ไตรมาส ๓

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา

-ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจานวน ๑ ราย เจ้าหน้าที่บัญชีจานวน ๑
รายเข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐสาหรับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕
เมษายน ๒๕๖๒
-ส่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑ ราย เข้าร่วมอบรม
ผลดาเนินงาน
Media Digitization & Preservation Initiative และ Nitrate Picture
Show ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
-ส่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จานวน ๑ ราย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
-ส่งเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ จานวน ๑ ราย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
"การบริหารยุทธศาสตร์" ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
-ส่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จานวน ๑ ราย เข้าร่วมอบรม
วิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy
2019) ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
-ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน ๑ ราย เข้าร่วมเสวนา "2ปี กับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
- อบรมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ตามสายงาน แบ่งเป็น
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสาหรับงานอนุรักษ์ จานวน ๑๓ ราย
ผลดาเนินงาน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ การวิจารณ์ภาพยนตร์
จานวน ๑๓ ราย
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษในการทางาน สาหรับสายปฏิบัติการ จานวน ๑๕
ราย

รายงานผลการดําเนินงานแผนการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดไตรมาส ๔
ประเด็นการดําเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑.เพื่อให้มีแผน
อัตรากําลังใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง
พ.ศ. ๒๕๖๔

หอภาพยนตร์มีแผนอัตรากําลัง
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหอ
ภาพยนตร์

กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลา

-วิเคราะห์พันธกิจของ
ตุลาคม –
หอภาพยนตร์ตามแผน
ธันวาคม ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
-วิเคราะห์ความต้องการและ
ภาระงานของตําแหน่ง
ที่จําเป็นต้องเพิ่มในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –
พ.ศ.๒๕๖๔
-จัดทําแผนอัตรากําลัง
ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ของหอภาพยนตร์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ผลดําเนินงาน
ไตรมาส ๑ ดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผน ดังนี้
ได้ ดํ าเนิ น การวิ เคราะห์ โครงสร้ างองค์ ก รและกรอบอั ต รากํ า ลั ง
จํานวน ๗๕ อัตรา
(ตามมติ ค รม.ที่ กพ ร.เสนอ) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั นธกิ จ และ
แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ เห็นว่า ขณะนี้หอภาพยนตร์มี
ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ าหน้ าที่ จํานวน ๖๐ อั ต รา ดั งนั้ น ยั งคงมี ก รอบ
อัตราว่างอยู่ ๑๕ อัตรา โดยในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ สมควรรับ
ตําแหน่งตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่จํานวน ๓ อัตรา ได้แก่
๑. เจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
๒. นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๒ อัตรา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๗ อัตรา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๕ อัตรา
และได้ นํ าเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
แผนอั ต รากํ า ลั ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑ /๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้ว

๒.เพื่อให้หอภาพยนตร์
มีเจ้าหน้าที่ ที่มีคุณภาพ
ในตําแหน่งงานที่ยังว่าง
อยู่

หอภาพยนตร์สามารถบรรจุ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
กับตําแหน่งงาน

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตรา
ที่ยังว่างอยู่เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๒

เมษายน –
ไตรมาส ๓
มิถุนายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา
๑. เจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
๒. นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๒ อัตรา
กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖๒

๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์สามารถประเมินผล
มีการประเมินผลการ
การปฏิบัติงานและ สมรรถนะ
ปฏิบัติงาน (KPI) และ ของเจ้าหน้าที่ ปีละ ๒ ครั้ง
สมรรถนะ
(Competency)
ของเจ้าหน้าที่เหมาะสม

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ไตรมาส ๒
อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสบการณ์
ในแต่ละตําแหน่ง

ไตรมาส ๔
บรรจุ นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๑ อัตรา

ตุลาคม ๒๕๖๑ – ได้ดําเนินการบันทึกตัวชี้วัดในระบบประเมินสมรรถนะและจัดทํา
มีนาคม๒๕๖๒
ข้อตกลงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)
อยู่ระหว่างประมวลผลการประเมิน
เมษายน –
มิถุนายน ๒๕๖๒

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

กันยายน ๒๕๖๒

ได้ดําเนินการบันทึกตัวชี้วัดในระบบประเมินสมรรถนะ

๔.ทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของหอฯ
และพระราชกฤษฎีกาฯ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

มีการปรับปรุงระเบียบหรือ
ประกาศด้านการบริหารงาน
บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของหอฯและ
พระราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไข
เพิ่มเติม

มกราคม –
เนื่ อ งจากร่ า งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง หอภาพยนตร์ (องค์ ก าร
ตรวจสอบ ทบทวนและ
กันยายน ๒๕๖๒ มหาชน) ฉบับที่... พ.ศ…. อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงาน
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับปรุงข้อบังคับว่า
หรือคําสั่งด้านการบริหารงาน
ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลในภาพรวม จึ งเห็ น สมควรขอชะลอ
บุคคลให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลดังกล่าวไป
การดําเนินงานของหอฯ
และพระราชกฤษฎีกาฯที่
จนกว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
ฉบับที่...พ.ศ. ..ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
-ข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่า
ทั้ งนี้ ร่ า งพ ระราช ก ฤ ษ ฎี ก าฯ ได้ ผ่ าน ก ารต รวจ แ ก้ จ าก
ด้วยการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
-ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
และการจ้างผู้ปฏิบัติงาน

ประเด็นการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนา
หอภาพยนตร์ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
และองค์กรคุณธรรม

: งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- มีแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กร
คุณธรรม
- เจ้าหน้าที่จํานวนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรม
- เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ ๘๐

กิจกรรมการดําเนินงาน
- การจัดทําแผนพัฒนา
หอภาพยนตร์ ไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้และองค์กร
คุณธรรม

ระยะเวลา
ผลดําเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๑ – ไตรมาส ๑
กันยายน ๒๕๖๒ ๑. ประสานงานกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้คณะผู้บริหาร
และหั ว หน้ า ฝ่ า ยเข้ า ศึ ก ษาระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
๒. ประสานขอเข้าดูงาน ais digital academy ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย เพื่อศึกษาระบบ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
digital learning และระบบการจั ด การองค์ ค วามรู้ ใ นหน่ ว ยงาน
ในประเด็น ดังนี้
หอภาพยนตร์ให้เป็นองค์กร
- การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
การเรียนรู้และองค์กร
- การจัดเก็บข้อมูลด้าน digital
คุณธรรม เช่น
- การจัดการศูนย์การเรียนรู้
- จัดทําข้อตกลงคุณธรรมและ
จัดกิจกรรมคุณธรรม
- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านหลักจริยธรรม FIAF
ปีละ ๑ ครั้ง เน้นการวิเคราะห์
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
- จัดการศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบในด้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
และ องค์การคุณธรรม
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาหรือสาธารณะประโยชน์

ไตรมาส ๒
๑. คณ ะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ฝ่ า ยได้ เ ข้ า ศึ ก ษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๒
๒ . คณ ะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ฝ่ า ยได้ เ ข้ า ดู ง าน digital learning
และระบบการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานในประเด็น ดังนี้
-การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดเก็บข้อมูลด้าน digital
-การจัดการศูนย์การเรียนรู้
ที่ ais digital academy เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓. ส่งเจ้าหน้าที่จํานวน ๑ ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนไปประกอบศาสนกิ จ ณ สั ง เวชนี ย สถาน ๔ ตํ า บล
ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๔. อยู่ระหว่างประสานขอเข้าดูงานจากกลุ่มมิตรผล ระบบการจัดการ
องค์ความรู้ในหน่วยงานในประเด็น ดังนี้
- การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
- การจัดการศูนย์การเรียนรู้
ไตรมาส ๓
คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายได้เข้าดูงานการจัดทําทะเบียน อนุรักษ์
และจั ด เก็ บ วั ต ถุ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาพยนตร์ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ในสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สํานักงานหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ไตรมาส ๔
๑. ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ จํ า นวน ๔ ราย เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหล่ อ เที ย นพรรษา
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. ส่ งเจ้ า หน้ า ที่ จํ านวน ๖ ราย เข้ าร่ ว มพิ ธี ถ วายเที ย นเที ย นพรรษา
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มกั น บริ จ าคเงิ น และสิ่ ง ของให้ มู ล นิ ธิ
สงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
มู ล นิ ธิ เด็ ก เนื่ อ งในโอกาส ๓๕ ปี วั น สถาปนาหอภาพยนตร์ ในวั น ที่
๗ กันยายน ๒๕๖๒
๔. ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ไ ปดู ง านในด้ า นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
และ องค์ ก ารคุ ณ ธรรม ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เกษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๖๒
ไตรมาส ๑-๔
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดคิดเป็นร้อยละ ๘๓. ๘๕
เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์เข้าร่วมอบรมตลอดทั้ งปี จํานวน ๖๓ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณสมบัติและทัศนคติ
แบบมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของหอ
ภาพยนตร์

เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติและทัศนคติ
แบบมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ของหอภาพยนตร์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
จัดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณสมบัติและทัศนคติแบบมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
หอภาพยนตร์ เช่น
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทัศนคติเชิง
บวกในการทํางานและการใช้
ชีวิต อาทิ ส่งเสริมการไป
ปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ
- ส่งเสริมทํางานเป็นทีม
- การเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง
- การสร้างสรรค์และถ่ายทอด
องค์ความรู้ในที่ทํางาน

ตุลาคม –
ไตรมาส ๑
ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. ชี้แจงสิทธิรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๒

ไตรมาส ๒
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จํานวน ๓ ครั้งดังนี้
๑. วันที่ ๒๙ มกราคม ๖๒ ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ มาบรรยาย
ในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายทางเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล
ในงานศูนย์ข้อมูลและหอจดหมายเหตุ
๒. วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัวแทนบริษัทประกันภัยมาชี้แจงสิทธิ
ประโยชน์ แ ละตอบข้ อ สงสั ย ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล
การเคลมประกัน
๓ . วั น ที่ ๒ ๗ มี น าคม ๖ ๒ หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารกลางถ่ า ยทอด
ประสบการณ์จากการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

เมษายน –
มิถุนายน ๒๕๖๒

ไตรมาส ๓
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. วันที่ ๓๐ เมษายน ๖๒ รองผู้อํานวยการและหั วหน้าฝ่ายเผยแพร่
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าประชุม FIAF
๒. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๖๒ อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ มาบรรยายในหัวข้อ
เทคนิคการนําองค์กรไปสู่องค์กร ๔.๐ และชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานประจําปี แบบออนไลน์
๓. วั นที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๖๒ รศ. ยื น ภู่ วรวรรณ มาบรรยายในหั วข้ อ
ห อ ภ าพ ยน ต ร์ กั บ ก ารป รั บ ตั วเพื่ อ ต อ บ รั บ Digital Disruptive
Technology

กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖๒

๓.เพื่อให้หอภาพยนตร์
ได้พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ
และทักษะภาษาอังกฤษ

- เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรม ใน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านศักยภาพ
ทางภาษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๘๐

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ ตุลาคม –
มีศักยภาพที่สอดคล้องกับ
ธันวาคม ๒๕๖๑
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือตาม
ความต้องการของหอ
ภาพยนตร์ เช่น
- อบรมภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะทางวิชาชีพเช่น
พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบูรณะ
ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเขียนหนังสือ
ราชการ การบัญชี การเงิน
เป็นต้น

ไตรมาส ๔
จัดกิจกรรมหอสัมพันธ์จํานวน ๒ ครั้งดังนี้
๑. วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๖๒ ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ มาบรรยายใน
หัวข้อ ทัศนคติที่ดีในการทํางานและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๖๒ คุ ณ โดม สุ ข วงศ์ ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยอนุ รั ก ษ์
จั ด กิ จ กรรมการวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก จริ ย ธรรม FIAF
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ไตรมาส ๑-๔
เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งปีจํานวน ๖๒ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ไตรมาส ๑
- โครงการมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2018
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ราย
- โครงการ Digital Culture ระยะที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๘ ราย
- อบรมการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ราย
- รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า งระเบี ย บการเบิ ก เงิ น การรั บ เงิ น
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ราย

- การเข้าร่วมประชุมสัมมนา มกราคม –
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ มีนาคม ๒๕๖๒
ของหอภาพยนตร์

ไตรมาส ๒
- ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในจํ า นวน ๑ ราย เข้ า ร่ ว มอบรม
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภายในและการควบคุ ม ภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ส่ งเจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ จํานวน ๒ รายเข้ าร่วมอบรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุ คลากร ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๒ หลัก สูต ร “กลยุท ธ์เชิงปฏิ บัติ
ในการทํ าสั ญ ญา การบริห ารสั ญ ญาและการตรวจรั บ พั ส ดุ ในงานซื้ อ
งานจ้ างทํ าของ งานจ้ างก่ อสร้าง งานจ้างที่ ปรึกษา งานจ้างออกแบบ
และควบคุ มงานก่อ สร้างอย่ างมี ประสิท ธิภาพ” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่
๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จํ า นวน ๒ รายเข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อ ง “แนวทางการบันทึ กข้อมูลในระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ภายใต้ พ .ร.บ. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.๒๕๖๐” ประจํ า ปี ๒๕๖๒ รุ่ น ที่ ๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๓ – ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางจํานวน ๑ รายเข้าร่วมอบรม "กลยุทธ์ใน
การจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒

เมษายน –
ไตรมาส ๓
มิถุนายน ๒๕๖๒ - ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจํานวน ๑ ราย เจ้าหน้าที่บัญชีจํานวน
๑ ราย เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ระหว่ า งวั น ที่
๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ส่ งนั ก อนุ รัก ษ์ ภ าพยนตร์แ ละสิ่ งเกี่ ยวเนื่ อ ง จํ านวน ๑ ราย เข้ าร่ วม
อบรม Media Digitization & Preservation Initiative และ Nitrate
Picture Show ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
-ส่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จํานวน ๑ ราย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนและงบประมาณ จํ า นวน ๑ ราย เข้ า ร่ ว มอบรม
หลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒
- ส่ งนั ก อนุ รัก ษ์ ภ าพยนตร์แ ละสิ่ งเกี่ ยวเนื่ อ ง จํ านวน ๑ ราย เข้ าร่ วม
อบรมวิ ช าการและทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ (Museum
Academy 2019) ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ส่ ง เจ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ จํ า น ว น ๑ ร า ย เข้ า ร่ ว ม เส ว น า "๒ ปี
กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.๒๕๖๐"
- อบรมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ตามสายงาน แบ่งเป็น
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับงานอนุรักษ์ จํานวน ๑๓ ราย
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ การวิจารณ์ ภาพยนตร์
จํานวน ๑๓ ราย
ชั้ น เรี ย น ภ าษ าอั ง ก ฤษ ใน การทํ างาน สํ า ห รั บ ส ายป ฏิ บั ติ การ
จํานวน ๑๕ ราย

กรกฎาคม –
ไตรมาส ๔
กันยายน ๒๕๖๒ -ส่ ง นั ก จั ด การสารสนเทศ จํ า นวน ๑ ราย เข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต ร
“บทบาทงานจดหมายเหตุ ในกระแส Big Data และสั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้” ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
-ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล จํ า นวน ๑ ราย เข้ า ร่ ว ม
“การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้าง
งานคนพิ ก ารในหน่ ว ยงานของรั ฐ ประจํ า ปี ๒ ๕ ๖ ๒ ” ในวั น ที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
-ส่ งนั ก อนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ แ ละสิ่ งเกี่ ย วเนื่ อ ง จํ านวน ๒ ราย เข้ าร่ ว ม
ป ร ะ ชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร ใน งาน “ IASA and JTS conferences”
ณ ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ระหว่ า งวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน – ๔ ตุ ล าคม
๒๕๖๒
- อบรมภาษาอังกฤษเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ตามสายงาน
แบ่งเป็น
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับงานอนุรักษ์ จํานวน ๑๓ ราย
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ การวิจารณ์ ภาพยนตร์
จํานวน ๑๓ ราย
ชั้ น เรี ย นภาษาอั งกฤษในการทํ างาน สํ าหรั บ สายปฏิ บั ติ ก าร จํ านวน
๑๕ ราย
ไตรมาส ๑ ถึง ๔
เจ้าหน้ าที่ของหอภาพยนตร์เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งปีจํานวน ๖๔ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๒ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

