รายงานผลการดาเนินงานแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดไตรมาส ๒
ประเด็นการดาเนินงาน : งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ กิจกรรมการดาเนินงาน
๑. เพื่อให้หอ
ภาพยนตร์มี
เจ้าหน้าที่ ที่มี
คุณสมบัติและความรู้
ความสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่ง
งานที่ยังว่างอยู่

๒. เพื่อให้หอ
ภาพยนตร์มีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) และ
สมรรถนะ
(Competency) ของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม

หอภาพยนตร์สามารถ
บรรจุเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติและความรู้
ความสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่ง
งาน

สรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราที่
ยังว่างอยู่เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๕

ผลดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์มีแผนดาเนินการสรรหาและบรรจุ
เจ้าหน้าที่ จานวน ๓ อัตรา ได้แก่
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
ตาแหน่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๑ อัตรา
ตาแหน่งช่างฉายภาพยนตร์ ๑ อัตรา (สรรหาและบรรจุในไตรมาส ๔)
ไตรมาส ๑
อยู่ระหว่างดาเนินการสรรหาแต่ยังไม่ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่งจานวน ๒ อัตรา ดังนี้
-เจ้าหน้าที่เทคนิค ๑ อัตรา
-นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๑ อัตรา

หอภาพยนตร์สามารถ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ปีละ ๒ ครั้ง

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๖๔ กันยายน ๒๕๖๕

ไตรมาส ๒
บรรจุนักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ๑ อัตรา
ไตรมาส ๑
จัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทุกตาแหน่งเสร็จสิ้นในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
เจรจาตกลงตัวชี้วัดระหว่างผู้อานวยการกับหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่
เสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจัดส่งแบบตัวชี้วัดให้กับ
หัวหน้าฝ่ายเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายทราบ เสร็จสิ้นในเดือน

๓. ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบด้าน
การบริหารงานบุคคล
ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของหอ
ภาพยนตร์ฯ และพระ
ราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไข
เพิ่มเติม และ
ข้อบังคับหอ
ภาพยนตร์ฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๓

ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
มีการปรับปรุงระเบียบ ตรวจสอบ ทบทวนและ
หรือประกาศด้านการ
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ
บริหารงานบุคคลที่ไม่
หรือคาสั่งด้านการ
สอดคล้องกับการ
บริหารงานบุคคลให้
ดาเนินงานของหอ
สอดคล้องกับการ
ภาพยนตร์ฯและพระราช ดาเนินงานของหอ
กฤษฎีกาฯที่แก้ไข
ภาพยนตร์ฯ พระราช
เพิ่มเติม และข้อบังคับ กฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม
หอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วย และข้อบังคับหอภาพยนตร์
การบริหารงานบุคคล
ฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น
-ระเบียบหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ว่าด้วย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาในวันทาการและ
วันหยุดงาน
- ระเบียบหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการสอบสวน
วินัยและการสั่งพักงาน
- ระเบียบหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การพัฒนาบุคลากร

มีนาคม ๒๕๖๕
ตุลาคม ๒๕๖๔ –
กันยายน ๒๕๖๕

ไตรมาส ๑ ปรับปรุงระเบียบเสร็จสิ้นจานวน ๑ ฉบับ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบระเบียบ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕๖ ที่กาหนดว่า “การขออนุมัติ
ปฏิบัติงานล่วงเวลาโดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทน ตามระเบียบที่
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนด”
ไตรมาส ๒
อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการ
คัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ้าง
สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงานของหอภาพยนตร์ฯ พระราชกฤษฎีกาฯที่แก้ไขเพิ่มเติม
และข้อบังคับหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๓

ประเด็นการดาเนินงาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการดาเนินงาน
ความสาเร็จ
๑. เพื่อพัฒนา
หอภาพยนตร์
ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
ตามยุทธศาสตร์
ของหอ
ภาพยนตร์ฯ

บุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
และเข้าร่วมการมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
ยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ฯ ฉบับ
ต่อไป

ระยะเวลา

ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัด
ตุลาคม ๒๕๖๔ –
กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้หอ
กันยายน ๒๕๖๕
ภาพยนตร์ให้เป็นองค์กรการ
เรียนรู้
- อบรมเรื่องฉากทัศน์อนาคต
(Future scenario) ของหน่วย
หอภาพยนตร์
- จัดกิจกรรมให้บุคลากรหอ
ภาพยนตร์เข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์หอ
ภาพยนตร์ฯ
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
บุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
จากการปฏิบัติงาน
- จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Planning)

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส ๑
บุคลากร จานวน ๒๐ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน “เสวนางาน
จดหมายเหตุจาก Squid Archive สู่โลกความเป็นจริง” ซึ่งจัดโดย
หอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
บุคลากร จานวน ๒๕ ราย ร่วมกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “ส. อาสนจินดา
ในความทรงจา” ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
บุคลากร จานวน ๖๕ ราย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “สร้าง
พลังใจ เติมเชื้อไฟในชีวิตการทางาน” โดย ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น ซึ่งจัดโดย
หอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
บุคลากร จานวน ๑๐ ราย ร่วมรับฟังการบรรยาย “แนวทางธรรมาภิบาล
ข้อมูลของหอภาพยนตร์ฯ” โดย ดร.มารุต บูรณรัช ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์
เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
บุคลากร จานวน ๕๔ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งานระบบการอ้างอิง
เอกสาร ในระบบ e-saraban ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บุคลากร จานวน ๕๔ ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้จากการไปอบรมการเขียน
โครงการและการจัดทาแผนปฏิบัติงานซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น.
บุคลากร จานวน ๕๙ ราย ร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการพ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐น.
๒. เพื่อพัฒนา - บุคลากรร้อยละ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัดทา ตุลาคม ๒๕๖๔ – ไตรมาส ๑
หอภาพยนตร์ ๑๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้หอ
กันยายน ๒๕๖๕ บุคลากรของหอภาพยนตร์ร่วมเป็นจิตอาสาให้การต้อนรับผู้เข้าชมงาน “พิธี
ให้เป็นองค์กร อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพยนตร์ เป็น องค์กรคุณธรรม
ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจาปี ๒๕๖๔” ซึ่งจัดโดยหอ
คุณธรรม ตาม และกิจกรรมจิตอาสา - อบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลัก
ภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์หอ หรือสาธารณะ
จริยธรรมนักอนุรักษ์ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ และ ประโยชน์
และสิ่งเกี่ยวเนื่อง (FIAF)
บุคลากรของหอภาพยนตร์ร่วมเป็นอาสานาชมในพิธีเปิดนิทรรศการ “100 ปี
แผนแม่บท
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ส. อาสนจินดา ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย” ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์เมื่อ
องค์กรคุณธรรม
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติธรรมหรือไป
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และความ
ปฏิบัติศาสนกิจ
โปร่งใส
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
บุคลากรของหอภาพยนตร์ร่วมเป็นอาสานาชมในกิจกรรม “ย้อน
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิต
ประวัติศาสตร์การกาเนิดภาพยนตร์โลก ๒๘ ธันวาคม ๒๔๓๘” ซึ่งจัดโดยหอ
อาสาหรือสาธารณะประโยชน์
ภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือ
จัดการอบรมให้บุคลากรหอ
ไตรมาส ๒
ภาพยนตร์เข้าใจประเด็นเรื่อง
บุคลากรของหอภาพยนตร์ร่วมเป็นจิตอาสาให้การต้อนรับคุณทิลดา สวินตัน
สิทธิมนุษยชน
ที่มาเยือนหอภาพยนตร์และร่วมพูดคุยในกิจกรรม Masterclass ซึ่งจัดโดย
หอภาพยนตร์ร่วมกับ Kick the Machine Films และ Common Move
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บุคลากรของหอภาพยนตร์ร่วมรับฟังการชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ITA) ประจาปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ zoom ซึ่งจัด
โดยหอภาพยนตร์เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
บุคลากรของหอภาพยนตร์ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อใช้ทาสื่อการเรียน
การสอน และเป็นสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. เพื่อให้
- บุคลากรไม่น้อยร้อย ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือจัด
ตุลาคม ๒๕๖๔ – ไตรมาส ๑
บุคลากรหอ
ละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรหอ กันยายน ๒๕๖๕ รองผู้อานวยการ จานวน ๑ ราย เข้าอบรมออนไลน์ “Biennial
ภาพยนตร์มี
อบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ภาพยนตร์ให้มีศักยภาพที่รองรับ
Audiovisual Archival Summer School 2021” ระหว่างวันที่ ๒๐
ศักยภาพรองรับ และสมรรถนะด้าน การเป็นองค์การมหาชน ๔.๐
กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดโดยสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ
การเป็น
การปฏิบัติงาน และ เช่น
องค์การมหาชน ศักยภาพทางภาษา - ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จานวน ๒ ราย เข้าอบรมออนไลน์ “เรื่องน่ารู้
๔.๐ ตาม
เพื่อรองรับการเป็น บุคลากรพัฒนาทักษะทาง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)” วันที่
ตัวชี้วัดของ กพ องค์การมหาชน ๔.๐ วิชาชีพแต่ละบุคคล เช่น การ
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดโดยบริษัท เอเทนติค คอนซัลติ้ง จากัด
ม.
บูรณะภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล การอนุรักษ์ภาพยนตร์
พนักงานธุรการ จานวน ๑ ราย และผู้ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ จานวน ๑
การอนุรักษ์วัตถุและสิ่ง
ราย อบรม “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสานัก
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การ
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการเขียน
พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
หนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคาสานวนในหนังสือราชการ รุ่นที่ ๑”
การเงิน การตรวจสอบภายใน
ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดโดยสานักงานบริการวิชาการ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกแบบนิทรรศการ การจัดการ
จดหมายเหตุ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จานวน ๑ ราย อบรม “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
ตามกฎกระทรวงกาหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
ป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสานักงานตรวจเงิน

เพื่ออนาคต เช่น สมรรถนะเพื่อ
การทางานแบบมืออาชีพ
สมรรถนะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น สมรรถนะเพื่อการทางานสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายองค์กร
เป็นต้น
- อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)
- ติดตามและประเมินผลการนา
ความรู้จากการอบรมมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน

แผ่นดิน รุ่นที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดโดย
สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุคลากรของหอภาพยนตร์ร่วมจัดกิจกรรม “แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์”
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทางานร่วมกับผู้อื่นและสมรรถนะเพื่อการทางานสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายของบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัด
โดยหอภาพยนตร์
ไตรมาส ๒
นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์ฯ จานวน ๒ ราย อบรม “Workshop ฟิล์ม Super
8 ร่วมกับศิลปินและคนทาหนังในโครงการ Super 8 Film Workshop”
ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโดย Super 8 Film
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง จานวน ๑ ราย อบรมออนไลน์ “หลักสูตรด้านการ
บัญชีภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สาหรับผู้ทาบัญชีภาครัฐที่มี
คุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด”เมื่อวันที่
๑ - ๓, ๘ - ๙ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโดยกรมบัญชีกลาง
บุคลากรของหอภาพยนตร์ อบรมการใช้โปรแกรมการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ผ่านระบบ e-office เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโดยหอภาพยนตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง จานวน ๑ ราย เจ้าหน้าที่พัสดุจานวน ๒ ราย และ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุจานวน ๑ ราย อบรมออนไลน์ “โครงการสัมมนาชี้แจง
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง” เมื่อวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโดยกองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ จานวน ๑ ราย นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ฯ จานวน ๑ ราย
และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๑ ราย อบรมออนไลน์
“โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่
๑” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
นักจัดการสารสนเทศ จานวน ๒ ราย นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ฯ จานวน ๑ ราย
และเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ จานวน ๑ ราย อบรมออนไลน์ “DIGI
Data Camp 2022 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ” ระหว่างวันที่ ๒๑๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์ฯ จานวน ๑ รายอบรมออนไลน์ “เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๓๐” เมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโดยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน

