
ที่ ประเด็นส าคัญ ตัวชี้วัดสสจ.อุดรธาน ี เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบรพ.ห้วยเกิ้ง 
1 RTI (pre-crash) หน่วยงานราชการในอ าเภอกุมภวาปีผ่านมาตรการ

องค์กร ความปลอดภัยทางถนน 
≥ร้อยละ 80 90% อรทัย รามศิริ 

1 RTI (pre-crash) อ าเภอกุมภวาปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมาแล้วขับ
ลดลง  

ลดลงร้อยละ ≥ 30 50% อรทัย รามศิริ 

1 RTI (pre-crash) อ าเภอกุมภวาปีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่สวมหมวก
นิรภัยลดลง 

ลดลงร้อยละ ≥ 30 50% อรทัย รามศิริ 

1 RTI (pre-crash) อัตราการเสียชีวิตจากบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน ค่า 
PS>0.75.<1% 

PS Score>0.75.<1% 0% อรทัย รามศิริ 

1 การจัดการภัย
คุกคาม 
ความม่ันคงทาง
สุขภาพ 

รพ.กุมภวาปีและรพ.ห้วยเก้ิงมีการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   GREEN&CLEAN 
Hospital 

ระดับด ี ยังไม่ได้รับการประเมิน อัญชณา เยี่ยนทรง/สนธยา ฉายา
ภักดี 

1 การจัดการภัย
คุกคาม 
ความม่ันคงทาง
สุขภาพ 

อ าเภอกุมภวาปีมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ 

ระดับด ี ยังไม่ได้รับการประเมิน อัญชณา เยี่ยนทรง/สนธยา ฉายา
ภักดี 

1 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน 

ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 18-59 ปีอ าเภอ
กุมภวาปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ   

≥ร้อยละ 49 50% วิภาดา อาสนะ/ณราวัฒน์ ศรีวงษา 

1 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่อ าเภอกุมภวาปีอายุ 18-59 ปีว่ิง
ทดสอบสมรรถภาพระยะทาง 2.4 กม.จับเวลาเทียบ
เกณฑ์ประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

≥ร้อยละ 85 90% วิภาดา อาสนะ/ณราวัฒน์ ศรีวงษา 

1 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่อ าเภอกุมภวาปีอายุ 18-59ปี
ออกก าลังกายต่อเน่ืองอย่างน้อย 30นาที/วัน 5วันต่อ
สัปดาห์ 

≥ร้อยละ 5 50% วิภาดา อาสนะ/ณราวัฒน์ ศรีวงษา 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพโรงพยาบาลห้วยเก้ิง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 



1 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน 

ร้อยละของครอบครัวอ าเภอกุมภวาปีมีความรู้สุขภาพ
เรื่องกิจกรรมทางกาย 

≥ร้อยละ 5 50% วิภาดา อาสนะ 

1 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน 

ร้อยละเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงของอ าเภอกุมภวาปีมี BMI 
ดีขึ้น 

≥ร้อยละ 5 50% วิภาดา อาสนะ 

1 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน 

ร้อยละเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงของอ าเภอกุมภวาปีได้รับ
การติดตามอย่างต่อเน่ือง 

≥ร้อยละ 49 50% วิภาดา อาสนะ 

2 ECS (post crash) ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง) มาโดยระบบ EMS > ร้อยละ 60 80% ขวัญหล้า ไชยเมือง 

2 ECS (post crash) อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA มี ROSC>20 นาที > ร้อยละ  30 40% รจรินทร์ ตอโย 

2 ECS (post crash) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ป้องกันได้ 
PS>0.75 

< ร้อยละ 1 0% รจรินทร์ ตอโย 

2 ECS (post crash) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย severe traumatic 
Brain injury  

< ร้อยละ 20 0% วิลาวัลย์ ภูทองจันทร์ 

2 ECS (post crash) จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non 
Truama) ลดลง 

จ านวนผู้ป่วยลดลง ลดลง วิลาวัลย์ ภูทองจันทร์ 

2 Palliative care ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายที่ได้รับการ
บรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย 
Opioid อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 60 70% กุลนิษฐ์ โพธ์ิชัยยา 

2 Palliative care ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประ
ครอง ( Palliative care )   

ร้อยละ 100 80% กุลนิษฐ์ โพธ์ิชัยยา 

2 Palliative care ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน Palliative Care 
ระดับ 4   ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 80% กุลนิษฐ์ โพธ์ิชัยยา 



2 Palliative care ร้อยละของผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค (Stroke, Traumatic 
Brain  Injury, Spinal Cord Injury, Stemi และ 
CAPD) มีคุณภาพ  ชีวิตดีขึ้นตามรายโรค และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 

ร้อยละ70 80% กุลนิษฐ์ โพธ์ิชัยยา 

2 RDU รพ.ห้วยเก้ิง ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU)ผ่านขั้นที่ 
3 ( ปัจจุบันผ่านขั้น 2 ) 

ผ่านขั้นที่3 ผ่านขั้น2 ภก.ศักดิ์ชาย ขัติยา 

2 กัญชาทาง
การแพทย์ 

รพ.ห้วยเก้ิงเป็นรพ.แม่ข่ายที่ให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์น าร่อง 

เป็น เป็น นพ.กังวานไทย /พปท.กัญญารัตน์ 

2 กัญชาทาง
การแพทย์ 

รพ.ห้วยเก้ิงเป็นสถานที่น าร่องในการปลูกกัญชาทาง
การแพทย์ 

เป็น อยู่ระหว่างด าเนินการ ภก.ศักดิ์ชาย ขัติยา/ภก.ธีรดนย์ พล
ค้อ 

2 กัญชาทาง
การแพทย์ 

รพ.ห้วยเก้ิงเป็นสถานที่ผลิตกัญชาทางการแพทย์น า
ร่อง 

เป็น อยู่ระหว่างด าเนินการ ภก.ศักดิ์ชาย ขัติยา/ภก.ธีรดนย์ พล
ค้อ 

2 แพทย์แผนไทย ร้อยละประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ นพ.กังวานไทย ออกตลาด/กัญญา
รัตน์ 

2 แพทย์แผนไทย ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ร้อยละ30 พปท.กัญญารัตน์ แก้วกันยา 

2 แพทย์แผนไทย รพ.ห้วยเก้ิงมีการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร ระดับ 5 ระดับ5 ภก.ศักดิ์ชาย ขัติยา/ภก.ธีรดนย์ พล
ค้อ 

3 HRH 
Transformation 

ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาปี ที่มีการตอบ
แบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ≥
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ราตรี นวลศรี 

3 HRH 
Transformation 

ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาปี ที่มีการตอบ
แบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ≥ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ราตรี นวลศรี 

3 HRH 
Transformation 

ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาปี ที่มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความสุขบุคลากร 
(Happinometer)และ สุขภาวะองค์กร (HPI)  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 ราตรี นวลศรี 



3 HRH 
Transformation 

ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาปี  มีแผนงาน/
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสุขในการท างาน
ในประเด็นที่พร่อง 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ราตรี นวลศรี 

3 HRH 
Transformation 

ร้อยละของหน่วยงานในอ าเภอกุมภวาปี ที่มีกิจกรรม
ส่งเสริมนับสนุนความสุขในการท างานอย่างน้อย 1
กิจกรรม 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ราตรี นวลศรี 

4 Financial 
 Management 

ร้อยละหน่วยบริการอ าเภอกุมภวาปีที่ไม่มีภาวะวิกฤต
การเงิน Risk Score 7 

ร้อยละ 100 ไม่มีวิกฤตระดับ7 ยุภารัตน์ ศรีหริ่ง/รจนา สาริกา 

4 Financial 
 Management 

ร้อยละโรงพยาบาลมีคุณภาพบัญชี  ระดับ A ร้อยละ 100 ระดับ A ยุภารัตน์ ศรีหริ่ง/รจนา สาริกา 

4 Financial 
 Management 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ(งบด าเนินงาน) 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ส านักงบประมาณก าหนด 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ สนธยา ฉายาภักดี 

4 Financial 
 Management 

ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ งบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2563  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
ด าเนินการจัดซ้ือ และเบิกจ่าย แล้วเสร็จ ภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ สนธยา ฉายาภักดี 

4 Financial 
 Management 

ร้อยละรายการสิ่งก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์
ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563  
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด าเนินการจัดจ้างและก่อ
หน้ีผูกพันเสร็จภายใน 5 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณและด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายใน 5 วันท าการหลังจากตรวจรับ 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ สนธยา ฉายาภักดี 

4 Financial 
 Management 

ร้อยละของรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2563 วงเงินเกิน  500,000 บาท ที่
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและก่อหน้ีผูกพันแล้วเสร็จ
ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ สนธยา ฉายาภักดี 



4 Financial 
 Management 

ร้อยละของรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2563 วงเงินเกิน  500,000 บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ
หลังจากตรวจรับ 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ สนธยา ฉายาภักดี 

4 Financial 
 Management 

ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2563 ภายในไตรมาส สอง (ภาพรวม) 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ สนธยา ฉายาภักดี 

4 องค์กรคุณภาพ ร้อยละของโรงพยาบาลกุมภวาปีและรพ.ห้วยเก้ิงมี
คุณภาพ มาตรฐานผ่านการรับรอง HA 

ร้อยละ 100 ผ่าน HA ขั้นที่ 1 ขวัญหล้า ไชยเมือง 

4 องค์กรคุณภาพ ร้อยละรพ.กุมภวาปี รพ.ห้วยเก้ิงและสสอ.กุมภวาปี
ผ่านเกณฑ์ประเมินITA  ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 ITA ผ่าน 100% สนธยา ฉายาภักดี 

4 องค์กรคุณภาพ ร้อยละหน่วยบริการในอ าเภอกุมภวาปีที่มีข้อร้องเรียน
ลดลงร้อยละ 80  

ร้อยละ 100 ลดลง 80 % สนธยา ฉายาภักดี 

4 งานวิจัย รพ.กุมภวาปี หรือ รพ.ห้วยเก้ิงมีจ านวนผลงานวิชาการ 
หรือนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดการ
ให้บริการด้านสุขภาพ 

2 เรื่อง 1 เรื่อง ภก.ศักดิ์ชาย ขัติยา 

4 ตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี   ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 สนธยา ฉายาภักดี 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(3) 

วิธีด าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน 
งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งวดที่ 1(ตค-มีค) งวดที่ 2(เมย-กย) 

โครงการ
พัฒนาการผลิตยา
ปรุงเฉพาะราย 
ต ารับน้ ามันกัญชา
ทางการแพทย์
แผนไทย
โรงพยาบาลห้วย
เก้ิง อ าเภอกุมภวา
ปี จังหวัดอุดรธาน ี

1) เพ่ือผลิตยาปรุง
เฉพาะรายต ารับน้ ามัน
กัญชาใช้ในคลินิกกัญชา
ทางการแพทยแ์ผนไทย
รพ.ห้วยเก้ิง                         
2) ประชาชนเขตอ าเภอ
กุมภวาปีและสามารถ
เข้าถึงการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย ์ 

ประชาชนในเขตอ าเภอกุม
ภวาปีที่สนใจเข้ารักษาใน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 

 1) จัดท าโครงการ และ
ขออนุมัติผลิตต ารับยาปรุง
เฉพาะรายจากกรมการ
แพทย์แผนไทย   2) 
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ผลิตยาปรุงเฉพาะราย
ต ารับน้ ามันกัญชา   3) 
จ่ายยาปรุงเฉพาะราย
ต ารับน้ ามันกัญชาแก่
คนไข้ในเขตอ าเภอกุมภวา
ปี                   4)
สรุปผลและจัดท ารายงาน
โครงการ 

1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต
น้ ามันกัญชา ได้แก่ หม้อไฟฟ้า
ปรับอุณหภูมิได้ /ขวดบรรจุ/
ทัพพี/เทอร์โมมิเตอร์/กระชอน/
ผ้าขาวบาง/กรวยกรอง/กระดาษ
กรองน้ ามัน/ฉลากยา         
มูลค่ารวม 20,000 บาท                    
2)ค่าวตัถุดิบน้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็น 8000 ml / ช่อดอกกัญชา
แห้ง 2 กิโลกรัม มูลค่ารวม 
30,000 บาท สามารถผลิตน้ ามัน
กัญชาขนาด 5 ml ได้ประมาณ 
1,500 ขวด      งบประมาณรวม
ทั้งหมด 50,000 บาท  

  มิถุนายน 2562 
งบประมาณที่ใช้ 
50,000 บาท 

ภก.ศักดิ์ชาย ขัติยา/ภก.
ธีรดนย์ พลค้อ 
 
ผลการด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลห้วย
เก้ิง  ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

   - เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลห้วยเก้ิง  
ได้รับการดูแล  และการ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ                     
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่  
ได้รับภูมิคุ้มกันในโรค
ติดเช้ือ ที่สามารถ
ป้องกันได้ 

เจ้าหน้าที่ทุกคน จ านวน 55 
คน 

 -เขียนขออนุมัติโครงการ 
ประชุมผู้เก่ียวข้อง 
ด าเนินการตรวจสุขภาพ
ตามก าหนดการ,สรุปผล 

เบิกจากตามจริงจากค่า
รักษาพยาบาลของแต่ละบุคคล   
ไม่ใช้งบประมาณโครงการ 

 -  มีนาคม 2563  ราตรี นวลศรี   
ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ โรงพยาบาลห้วยเก้ิง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(3) 

วิธีด าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /
งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะ
ด าเนินการและ
จ านวน งปม.)  
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 

งวดที่ 1(ตค-มีค) งวดที่ 2(เมย-กย)  

โครงการอบรม
ฟ้ืนฟูความรู้และ
ทักษะด้านการ
พยาบาล 
ปีงบประมาณ 
2563โรงพยาบาล
ห้วยเก้ิง  

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
อบรมเกิดความรู้  ความ
เข้าใจในการดูแลผู้ป่วย 
รวมถึงเป็นการฟ้ืนฟูองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิม                    
2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมี
ทักษะสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงและ
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
HA          3.เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิต
บริการที่ดี 

 

 

 

 

 

กลุ่มการพยาบาล จ านวน 
20 คน (พยาบาล 12,น้อง
เวร 6 ,เวชกิจฉุกเฉิน 2 ) 

การบรรยาย/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิชาการเรื่องต่างๆที่
เก่ียวข้องกับงานการ
พยาบาลโดยวิทยากรจาก
ฝ่ายการพยาบาล เดือนละ 
1 ครั้ง  

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - ขวัญหล้า ไชยเมือง 
 
ผลการด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 



แผนงาน/โครงการ 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(3) 

วิธีด าเนินงาน 
(4) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(5) 

ระยะเวลา /
งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะ
ด าเนินการและ
จ านวน งปม.)  
(6) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

 

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิต
เวชในชุมชน
ปีงบประมาณ 
2563 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้
แกนน าและเครือข่ายมี
ความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
การดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย
และญาติผู้ป่วยจิตเวชได้
ตามมาตรฐาน และ 
ผู้ป่วยโรคจิตเวชได้รับ
การคัดกรอง ส่งต่อ 
ดูแล รักษาอย่าง
ต่อเนื่องครบ 100 % 

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน
เขตต าบลห้วยเก้ิง เจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลห้วยเก้ิง
ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ๘ 
หมู่บ้านและต ารวจประจ า
ต าบล และเจ้าหน้าที่รพ.สต.
ห้วยเก้ิง 

 1) จัดท าโครงการ และ
ขออนุมัติ                    
2) ประสานวิทยากร       
3) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และออกเยี่ยม
บ้านคนไข้จิตเวช     4) 
สรุปผลและจัดท ารายงาน 

1) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม จ านวน 38 ชุดๆละ 150 
บาทเป็นเงิน 5,700  บาท    
 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
อบรม      เป็นเงิน 860   บาท                   
3) ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ
ลงชุมชนออกเยี่ยมบ้าน 14 ครั้ง 
เป็นเงิน 8,400 บาท 
 4) ค่าตอบแทนเภสัชกรลงชุมชน
เยี่ยมบ้าน 7 ครั้ง  เป็นเงิน 5,040 
บาท 
  งบประมาณรวม 20,000 บาท 
    

1) จัดอบรมแกน
น าชุมชนและ
เครือข่ายงานจิต
เวช เดือน กพ.
63 งบประมาณ 
6,560 บาท                  
2) สหวิชาชีพ
ออกเยี่ยมบ้าน
คนไข้จิตเวช 
งบประมาณ 
6,720 บาท 

สหวิชาชีพออก
เยี่ยมบ้านคนไข้จิต
เวช งบประมาณ 
6,720 บาท 

อัญญาลักษณ์ กนิษฐวงศ์ และ 
ศักดิ์ชาย ขตัิยา 
ผลการด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 


