รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 3
(เดือนกันยายน 2560 – เดือนมิถุนายน 2561)
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1) ผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนงบประมาณาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2561
ไตรมาสที่ 3 สรุปไดดังนี้
สถาบันไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2561 จํานวน 164,878,200 บาท ผลการเบิกจาย
งบประมาณรวมภาระผูกพัน จํานวน 120,520,325.18 บาท คิดเปนรอยละ 73.10 เปาหมายรอยละ 76
1.1) ผลการเบิกจายจําแนกตามแหลงเงิน พบวา
• แหลงเงินรัฐบาล เบิกจายไดจํานวน 59,956,720.02บาท คิดเปนรอยละ 75.21
• แหลงเงินรายได เบิกจายไดจํานวน 60,563,605.16 บาท คิดเปนรอยละ 73.10
แหลงเงิน
จัดสรร
• จายจริง
• ภาระผูกพัน (PO)
ผลการเบิกจายรวม
รอยละ

รัฐบาล (บาท)
79,717,900.00
56,934,005.56
3,022,714.46

รายได (บาท)
85,160,300.00
56,143,062.96
4,420,542.20

59,956,720.02
75.21

60,563,605.16
71.12

รวม (บาท)
164,878,200.00
113,077,068.52
7,443,256.66
120,520,325.18
73.10

1.2) ผลการเบิกจายจําแนกจากหมวดงบประมาณ พบวา หมวดคาใชจายลงทุน มีการเบิกจายไดสูงสุด
คิดเปนรอยละ 79.65 รองลงมาไดแกคาใชจายดําเนินงาน รอยละ 73.20 และคาใชจายดานบุคลากร รอยละ
72.24 ตามลําดับ
หมวดคาใชจาย
• หมวดบุคลากร
• หมวดดําเนินงาน
• หมวดลงทุน
รวม

จัดสรร
44,209,000.00

ผลการเบิกจาย
31,934,892.67

รอยละ
72.24

116,769,445.00
3,899,755.00

85,479,187.36
3,106,245.15

73.20
79.65

164,878,200.00

120,520,325.18

73.10

1.3) ผลการเบิกจายเงินผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสถาบันไดมีการกอหนี้ผูพันไว จํานวน 5
แผนงาน รวมทั้งสิ้น 4,529,027.24 บาท เบิกจายไดจํานวน 3,955,723.24 บาท คิดเปนรอยละ 87.34 คงเหลือ
ยอดที่ยังไมไดเบิกจาย จํานวน 490,643.00 บาท
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2) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 สรุปไดดังนี้
2.1 แผนงานประเมินและรับรองอยางมีคุณคา มีโครงการภายใตแผนงานนี้จํานวน 4 โครงการ ผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 21,338,483.64 บาท คิดเปนรอยละ 75.19 ผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
(1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรองใหมีความหลากหลาย พบวา กิจกรรมสวนใหญเปนไป
ตามเปาหมาย ทั้งการเยี่ย มประเมิน เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ และการพัฒนารู ปแบบการประเมิ น
บริการสุขภาพที่เนนคนเปนศูนยกลางบูรณาการมิติจิตวิญญาณ (SHA certificate) มีโรงพยาบาลเขารวมพัฒนา
รูปแบบการประเมิน จํานวน 5 แหง ผลการดําเนินงานที่นาจะต่ํากวาเปาหมายคือ การเยี่ยมประเมินเครือขาย
บริการสุขภาพระดับจังหวัด เนื่องจากตองมีการสื่อสารและทําความเขาใจใหกลุมเปาหมายมีความพรอมขอรับการ
ประเมิน ทราบวาจะเริ่มใชมาตรฐานใหมสําหรับโรงพยาบาลที่จะขอรับการรับรองในตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ปญหาอุปสรรคการทํางาน คือ ในปนี้หากโรงพยาบาลตองการเสียคาธรรมเนียมการเยี่ยมประเมินเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด
(2) โครงการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาล พบวา มีการจัดเยี่ยมสํารวจไดตามเปาหมายที่กําหนดไว แตคาด
วาในไตรมาสที่ 4 จะมีการดําเนินการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลเกินเปาหมาย เนื่องจากมีโรงพยาบาลแสดงความ
จํานงคขอรับการเยี่ยมสํารวจมากขึ้น ปญหาอุปสรรค คือ สรพ.ตองจัดกระบวนการเขาเยี่ยมใหเหมาะสมเนื่องจาก
พบวา มีโรงพยาบาลรอคิวรับการเยี่ยมสํารวจเกิน 4 เดือน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการทบทวนกระบวนการจัดการ
เยี่ยมใหเหมาะสม
(3) โครงการธํารงคุณภาพสถานพยาบาล พบวา มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการธํารงคุณภาพสถานพยาบาล
ไดตามเปาหมาย ทั้งกิจกรรม Act to Reaccreditation และการจัดกิจกรรม Rolling Quality Momentum
(4) โครงการสรางและพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ พบวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไวได
ตามเปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญไดดังนี้
(1) การเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลเพื่อเตรียมความพรอมและประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
เปาหมาย
ความครอบคลุมในการประเมินกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล
- ภาครัฐ (รอยละ 77 )
- ภาคเอกชน (รอยละ 30)

ผลการดําเนินการ

- ภาครัฐ รอยละ 79.02 (806 แหง /1020 แหง)
- ภาคเอกชน รอยละ 27.74 (86 แหง/310 แหง)
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เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

1.2 รายใหม (50 แหง)
1.3 ตออายุการรับรอง (RS) (253 แหง)
1.4 รับรองเฉพาะโรค/ระบบงาน (20 แหง)

40 แหง คิดเปนรอยละ 80.00
177 แหง คิดเปนรอยละ 69.96
14 แหง คิดเปนรอยละ 70.00

(2) การเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลเพื่อประเมินและรับรองเครือขายสุขภาพ
เปาหมาย
เยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลเพื่อ
ประเมินและรับรองเครือขายบริการ
สุขภาพ ระดับอําเภอ (15 แหง)

เยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลเพื่อ
ประเมินและรับรองเครือขายบริการ
สุขภาพ ระดับจังหวัด (10 แหง)

ผลการดําเนินการ
จัดเยี่ยมสํารวจเครือขายบริการสุขภาพ ระดับอําเภอ จํานวน 9 แหง
คิดเปนรอยละ 60 ผานการรับรอง จํานวน 5 แหง ไดแก
(1) รพ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
(2) รพ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน
(3) รพ.คอนสวรรค จ.นครสวรรค
(4) รพ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย ครอบคลุม
(5) รพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ไดจัดเยี่ยมเครือขายบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด จํานวน 4 แหง
ไดแก
- เครือขาย Stroke ไดแก จ.สกลนคร และ จ.อุดรธานี
- เครือขาย STEMI ไดแก จ.อํานาจเจริญ
- เครือขาย NCD ไดแก จ.นครสวรรค
ผานการประเมินรับรอง จํานวน 1 แหง ไดแก
• เครือขาย Stroke จ.สกลนคร

(3) เตรียมความพรอมในการขอรับรองคุณภาพใหกับสถานพยาบาล เปาหมาย จํานวน 3 ครั้ง
• มีการจัดกิจกรรม Act to Reaccredit สําหรับสถานพยาบาลที่ผานการรับรองมากกวา 1 ป จํานวน 2 ครั้ง
• มีการจัดกิจกรรม Rolling Quality Momentum สําหรับสถานพยาบาลที่ผานการรับรองนอยกวา 1 ป
จํานวน 2 ครั้ง
(4) การจัดกิจกรรมเยี่ยมรับรองสถานพยาบาลขั้น 1 และ ขั้น 2 เปาหมาย 125 แหง จัดกิจกรรมได จํานวน
73 แหง คิดเปนรอยละ 58.40
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2.2 แผนงานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มีการทํางานรวมกับองคกรวิชาชีพ หนวยงานใน
พื้นที่ มีโครงการภายใตแผนงานนี้จํานวน 2 โครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 5,263,235.41
บาท คิดเปนรอยละ 58.48
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือขายความรวมมือ มีการจัดกิจกรรมสําคัญๆ ดังนี้
• ลงพื้นที่เครือขายในการกระตุนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและถอดบทเรียน ใน จ.กาญจนบุรี
จ.นนทบุรี จ. เพชรบุรี และ จ. นาน
• เขารวมกิจกรรม HA Reginal forum จัดโดยศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(HACC) เชียงราย เชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร
• พัฒนาศักยภาพผูจัดการศูนยคุณภาพรุนออเจา โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูมาตรฐาน
และถอดบทเรียน good practice โดยมี QMR สมัครเขารวมประชุม 110 คน จาก 56 รพ.
• จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการ Quality Coach สําหรับกิจกรรม Surveillance
Survey” ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง
(2) โครงการสงเสริมการนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาคุณภาพ
• มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข
จํานวน 3 ชุด เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร Patient and Personnel
Safety Goals และเตรียมการจัดประชุม “Thailand and Global Patient Safety Day” ในเดือน
กันยายน 2561
• มีการขับเคลื่อนความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานรวมกับแขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “HA Quality Concept
sharing workshop for Regional Network” รวมกับ HACC ขอนแกนและเครือขายนครพนม
มีผูเขารวมกิจกรรม 144 คน รวมทั้ง เจาแขวง รองผอ. แพทย พยาบาล จาก สปป.ลาว จํานวน 14 คน
• รวมมือกับสบพช. กสพท.ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Essentials in Patient Safety
Trainer Program รุนที่ 1 เพื่อพัฒนาผูสอนดาน Patient Safety จํานวน 122 คน (เปาหมาย 100 คน)
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2.3 แผนงานความรูเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มีโครงการภายใตแผนงาน จํานวน 4 โครงการ มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 35,014,408.87 บาท คิดเปนรอยละ 85.19
(1) โครงการประชุมวิชาการประจําป มีการดําเนินการตามแผน และเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผลการ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย มีงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินกิจกรรม จํานวน 698,117.54 บาท
(2) โครงการฝกอบรมและเผยแพรความรู
• มีการจัดอบรมเปนไปตามแผน จํานวน 11 หลักสูตร มีผูเขาอบรม จํานวน 950 คน มีบุคลากรจาก
HACC เขารวมการอบรม จํานวน 14 คน เจาหนาที่ สรพ. จํานวน20 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 984 คน
• มีการจัดอบรมหลักสูตร HA 201 ผานการถอดทอดสด จํานวน 1 ครั้ง มีโรงพยาบาลเขารวมกิจกรรม
จํานวน 29 แหง และมีการจัดอบรม จัด In-house training จํานวน 20 ครั้ง
• มีการจัดหลักสูตร Public Training เพิ่มเติมจากแผนอบรมปกติ จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 มีผูเขาอบรมจํานวน 453 คน
2) หลักสูตร Risk Management in New HA Standard รุนที่ 1 มีผูเขาอบรมจํานวน 450 คน
3) หลักสูตร Performance Measurement with HA Standard รุนที่ 1 มีผูเขาอบรมจํานวน 293 คน
ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินการ เนื่องจากมีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ และมีโรงพยาบาลให
ความสนใจมากกวาที่ตั้งเปาหมาย ทําใหตองมีการปรับระบบเพื่อบริหารจัดการใหโรงพยาบาลที่สนใจไดรับการอบรมอยาง
เหมาะสม
(3) โครงการพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการความรู มีการดําเนินการรวบรวมองคความรูจากการปฏิบัติ
เผยแพรตามหมวดองคความรูดานคุณภาพ (ตามหมวดมาตรฐาน HA) ที่ไดจากการถอดบทเรียนการนํามาตรฐาน HA
สูการปฏิบัติ หรือศึกษาขอมูลบทความวิชาการ และมีการเผยแพรผานคลังความรู/ชองทางการสื่อสาร
www.hajourney.com อาทิ
• บทความวิชาการมาตรฐาน II-6 ระบบการจัดการดานยา รวมกับ สภาเภสัชกรรม
• E-Book หนังสืองานถอดบทเรียนองคความรูในงานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 19 จํานวน 95 เรื่อง
(4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
• มีสถานพยาบาลที่ไดรับ HA นําระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลมาใชงานใน
รูปแบบของสมาชิกโครงการ THIP เปาหมาย รอยละ 40 ทําไดเกินเปาหมาย รอยละ 46.2 (รพ.ใชงาน
โปรแกรม THIP จํานวน 367 แหง จาก 795 แหง)
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•

เกิดองคความรูที่เปนผลการพัฒนางานที่ดีจากการใชโปรแกรม THIP ซึ่งไดรับการเผยแพรผานเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือชองทางการสื่อสารสาธารณะ จํานวน 10 ชุดความรู ไดตามเปาหมาย และ
เกิดเครือขายชุมชนนักปฏิบัติการใชโปรแกรม THIP ที่มีการเรียนรูรวมกันอยางเตอเนื่อง

2.4 แผนงานองคกรสูความเปนเลิศ มีโครงการภายใตแผนงานนี้ จํานวน 5 โครงการ มีผลการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 9,004,619.68 บาท คิดเปนรอยละ 55.36
(1) โครงการบริหารองคกรเพื่อคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนโดยสถาบันไดรับการ
ธํารงคุณภาพจาก ISQua ทั้งสามดาน ไดแก Organization, Standard และ Surveyor Training
Program รวมทั้ ง มี ก ารส ง เสริ ม ให มี ก ารกระบวนการพั ฒ นาภายในองค ก รตามมาตรฐาน ISQua
มีงบประมาณเหลือจายในการดําเนินโครงการ จํานวน 18,997.25 บาท
(2) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและประเมินผล มีการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 8 ครั้ง เปนการประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.สงขลา 1 ครั้ง มีการสนับสนุนกิจกรรมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล จํานวน 6 ครั้ง มีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการดานการฝกอบรมและการ
ประเมินรับรอง รวมทั้ง สถาบันไดเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 52.9240
ลานบาท
(3) โครงการสนับสนุนการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการดําเนินการเพื่อวางแผนและปองกัน
ระบบคอมพิวเตอรแมขายใหมีความพรอมใชโดยปองกันไมใหมีการหยุดทํางานของระบบหองคอมพิวเตอร
แมขายโดยไมคาดคิดอันเนื่องจากความเสียหายของอุปกรณและสภาพแวดลอมหองแมขาย พบวามีการ
ดําเนินการไดอยางเหมาะสมไมมีผลกระทบ มีการซอมแซมอุปกรณที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม และ
ไดวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีความพรอมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ทํางานขององคกรอยางหมาะสม คุมคา มีประสิทธิภาพ
(4) โครงการสื่อสารสาธารณะ มีการดําเนินการสื่อสารโรงพยาบาล HA โรงพบาบาลคุณภาพ และสื่อสารการ
เขาแลกเปลี่ยนเรียนรูการรับฟงการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน Brand HA
และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธาระขององคกร วาระ 5 ป
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• จัดกิจกรรมโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ ในพื้นที่จังวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา
และในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงพยาบาลคอนสวรรค ซึ่งไดรับการรับรองเครือขายระบบบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ (DHSA)
• จัดกิจกรรมสื่อสารบทบาทภาระกิจขององคกรรวมกับกระทรงสาธารณสุข ในงาน 100 ป
สาธารณสุขไทย ณ อาคารชาเลนเจอร 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• จัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลือ่ นภารกิจ “คุณภาพ คุณคา คุณธรรม” รวมกับ HACC
เชียงใหม และขอนแกน
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการดําเนินการ
• พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในระดับตางๆ เปนไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร
• มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป ใหเจาหนาที่เพื่อสงเสริมสุขภาพ โดยไดรับการสนับสนุน
จากโรงพยาบาล
• จัดกิจกรรมโดยการนําคานิยมองคกรในหมวด Discipline, Integrity & Responsibility มาประสาน
การดําเนินกิจกรรม ไดแก กิจกรรม “5ส สรางวินัย สรางคุณคา สูวัฒนธรรมองคกรที่ดี” เพื่อปลูกฝง
ใหเจาหนาที่ สรพ. เห็นคุณคาของการสรางนิสัย มีวินัย เกิดความสามัคคี และกิจกรรม “ขับเคลื่อน
ความโปรงใส สรางวินัย สรางคุณคา ใหองคกร” (ITA) เพื่อสรางการตระหนักรูในการปฏิบัติงาน และ
ปองกันผลประโยชนทับซอน รวมถึงสิ่งใหมๆ ที่ควรรูในการขับเคลื่อนองคกรความโปรงใส ให
สอดคลองกับการสงเสริมคานิยมองคกร
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2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ มีโครงการภายใตแผนงานนี้ จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม มีผลเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 4,924,060.79 บาท คิดเปนรอยละ 49.24 ผลการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย
เปาหมาย
มีชุดมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety Goals)

ผลการดําเนินงาน
มีชุดมาตรฐาน SIMPLE ของผูปวย จํานวน 1 ชุด

มีชุดมาตรฐานความปลอดภัยของผูใหบริการ (Personnel Safety)

มีชุดมาตรฐาน SIMPLE ของผูใหบริการ จํานวน 1 ชุด

รพ. ที่ประกาศเปาหมายความปลอดภัย 2P Safety และมีการบูรณการ
สูการปฏิบัติ รอยละ 10
มีระบบรายงานและเรียนรูความเสี่ยงสําคัญทีป่ องกันได (NRLS)

รอยละ 11.88
กําลังทดสอบการเขาใชระบบ

รอยละความครอบคลุมของสถานพยาบาลที่พัฒนาเชื่อมโยงระบบ NRLS รอยละ 11
(รอยละ 10)
รอยละของความเสี่ยงที่ปองกันไดไดรับการแกไขเชิงระบบ (รอยละ 50) NA
จํานวนแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงทีไ่ ดจากการเรียนรูนําไป
สื่อสารและปฏิบัติทงั้ 3 กองทุน (2 เรื่อง)
รอยละ ของ รพ.ที่มีการพัฒนาระบบบริการจากกลไก (Patient
Experience) รอยละ 10

NA
รอยละ 12

2.6 แผนงานบริหารจัดการทั่วไป มีโครงการภายใตแผนงานนี้จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการคาใชจายบุคลากร
และโครงการบริหารจัดการทั่วไป ผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 44,975,516.79 บาท คิดเปนรอยละ 74.79
• โครงการคาใชจายบุคลากร ผลเบิกจาย เปนจํานวน 31,934.892.67 บาท คิดเปนรอยละ 72.24
• โครงการบริหารจัดการทั่วไป ผลเบิกจาย เปนจํานวน 13,040,624.12 บาท คิดเปนรอยละ 84.99
เปนคาใชจายดําเนินงาน จํานวน 12,244,379.07 บาท คาใชจายลงทุน จํานวน 796,245.05 บาท
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