นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมการดาเนินการ/โครงงาน แผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมการดาเนินงาน

๑.เพื่อให้หอภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงานในตาแหน่งงานที่
ยังว่างอยู่

หอภาพยนตร์สามารถบรรจุ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ยังว่างอยู่เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี
ศักยภาพตามตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ไตรมาสที่ ๑
- เจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
- นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๑ อัตรา
ไตรมาสที่ ๔
- ช่างฉายภาพยนตร์ ๑ อัตรา

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

หอภาพยนตร์สามารถ
ไตรมาสที่ ๑
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ ๑. เจรจาและจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) รายบุคคลตั้งแต่รองผู้อานวยการ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปีละ ๒ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่งเสนอผู้อานวยการให้ความเห็นชอบภายในเดือน
ครั้ง
ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. คณะทางานร่วมกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและสรุปผลการ
ประเมินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอรายชื่อผู้
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency) ต่อผู้อานวยการให้ความเห็นชอบ
และแต่งตั้งภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๕

ตุลาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๓
๑. คณะทางานฯ สรุปผลการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เสนอผู้อานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. คณะทางานฯ พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัตงิ านที่เสนอโดยหัวหน้าฝ่าย (ถ้ามี)
ไตรมาสที่ ๔
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๓.ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
หอภาพยนตร์ฯ และพระราช
กฤษฎีกาฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๓

มีการปรับปรุงระเบียบหรือ
ประกาศด้านการบริหารงาน
บุคคลที่ไม่สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ
และพระราชกฤษฎีกาฯ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม และข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓

ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ตุลาคม ๒๕๖๔ –
ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ, พระราชกฤษฎีกาฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน ๒๕๖๕
และข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาใน
วันทาการและวันหยุดงาน
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนวินัยและ
การสั่งพักงาน
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร
- ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. เพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ให้ บุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กร
ยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ แห่งการเรียนรู้ และเข้าร่วมการมี
ส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์
หอภาพยนตร์ฯ ฉบับต่อไป

๒. เพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ให้
เป็นองค์กรคุณธรรม ตาม
ยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ และ
แผนแม่บทองค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

๓. เพื่อให้บุคลากรหอภาพยนตร์
มีศักยภาพรองรับการเป็น
องค์การมหาชน ๔.๐ ตามตัวชี้วัด
ของ กพม.

กิจกรรมการดาเนินงาน
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
- อบรมเรื่องฉากทัศน์อนาคต (Future scenario) ของหน่วยหอภาพยนตร์
- จัดกิจกรรมให้บุคลากรหอภาพยนตร์เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ฯ
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน
- จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วม ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นองค์กรคุณธรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ และ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรมนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
กิจกรรมจิตอาสาหรือสาธารณะ (FIAF)
ประโยชน์
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติศาสนกิจ
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือสาธารณะประโยชน์
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดการอบรมให้บุคลากรหอภาพยนตร์เข้าใจประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
บุคลากรไม่น้อยร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
และ ศักยภาพทางภาษา เพื่อ
รองรับการเป็นองค์การมหาชน
๔.๐

ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๕

ตุลาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๕

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรหอภาพยนตร์ให้มีศักยภาพที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ –
รองรับการเป็นองค์การมหาชน ๔.๐ เช่น
กันยายน ๒๕๖๕
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพแต่ละบุคคล เช่น การบูรณะ
ภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การอนุรักษ์ภาพยนตร์ การอนุรักษ์วัตถุและสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การเงิน การตรวจสอบภายใน
การจัดการพิพิธภัณฑ์ การออกแบบนิทรรศการ การจัดการจดหมายเหตุ เป็นต้น
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่ออนาคต เช่น สมรรถนะ
เพื่อการทางานแบบมืออาชีพ สมรรถนะการทางานร่วมกับผู้อื่น สมรรถนะเพื่อการ

ทางานสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายองค์กร เป็นต้น
- อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
- ติดตามและประเมินผลการนาความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

