รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 3
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 มิถุนายน 2562
ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผอ. สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 จํานวน 11 กิจกรรม
สพพ. ได้ดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) สพพ.
สามารถดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมีความสําเร็จ คิดเป็นร้อยละ 64.86 ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 3
กิจกรรม
1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ดังนี้
1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ สพพ.
1.2 Action Plan
1.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจําปี
1.4 กรอบการดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ KPI

เป้าหมาย
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ สพพ. ได้
(ถ่ายทอดความรู้ได้ครบ
ตามข้อ 1.1 - 1.4)

คะแนน
1.1 = 20 คะแนน
1.2 = 30 คะแนน
1.3 = 20 คะแนน
1.4 = 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3

1.1 ได้มีการจัดอบรมใน สพพ. จํานวน 2 หลักสูตร
- เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 หลักสูตร "การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐรวมถึงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับ
สินบน การรับของขวัญและจริยธรรม" โดยเดชชาติ ศุภจรูญทรัพย์
สํานักงาน ป.ป.ช.
- เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 จัดอบรมใน สพพ. หลักสูตร
"พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" โดย
นางนุจรี อ่อนดี และนายพงศกร ยรรยงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง
1.2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 61 ได้มีจัดกิจกรรมสัมมนาประจําปี 2561
ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจง Action Plan แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.
1.3 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61 ได้มีจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อ
ชี้แจงแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.
1.4 KPI เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งยืนยัน
ตัวชี้วัด (KPI) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มายัง สพพ.
และเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 ได้มีการชี้แจงตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาง e-mail ให้แก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สพพ.
ITA เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก. /
นิติกร/
สนผ./
สอก. วัชวี
สปภ.

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3

ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย

คะแนน

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และข้อกําหนดของ ปปช.
(ทําแผน ประกาศ ส่งรายการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์
ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)

ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด

20 คะแนน

- เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 ผู้อํานวยการ สพพ. อนุมัติแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจําปี 2562 และเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61 จัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (20 คะแนน)
- ไตรมาสที่ 1 -2 ยังไม่ได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
ผู้อํานวยการ สพพ.
- อยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3
ต่อ ผู้อํานวยการ สพพ. เพื่อทราบ

สอก. /
ฝ่ายพัสดุ /เพ็ญนภา

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ
สมรรถนะ (Competency)
ทั้งภายใน ภายนอก และ
On the Job Training

เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป็น
ต่อการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

66.66 คะแนน

มีเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
94.87 จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 39 คน โดยรับการฝึกอบรมได้ครบ
ตามเกณฑ์แล้ว จํานวน 26 คน จึงได้ 66.66 คะแนน
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ผ่านทดลองงาน 6 เดือน จํานวน 6 คน)

สอก.
นิติรัตน์

4. มาตรการประหยัดพลังงาน
1) ด้านไฟฟ้า
2) ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง

สามารถลดปริมาณ
การใช้พลังงานด้านไฟฟ้า
และด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ลงร้อยละ 10 ของปริมาณ
การใช้มาตรฐาน
* 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของ
ปี 61 = 212,232 หน่วย
2) น้ํามันเชื้อเพลิงของ
ปี 61 = 3,649.45 ลิตร

17.5 คะแนน

- เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 ผู้อํานวยการ สพพ. ได้อนุมัตแิ ผนประหยัด
พลังงานฯ และเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 ได้มีการเวียน E-mail เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงมาตรการประหยัดพลังงาน
(10 คะแนน)
- ใช้ไฟฟ้าแล้ว จํานวน 162,264 หน่วย สูงกว่าปี 61 จํานวน
7,792 หน่วย (154,472 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04
- ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงแล้ว จํานวน 3,683.51 ลิตร สูงกว่าปี 61
จํานวน 1,019.15 ลิตร (2,664.36 ลิตร) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.25
- ไตรมาสที่ 1 และ2 ได้รายงานปริมาณการใช้พลังงานต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ผ่านเว็บไซต์
www.E-report.energy.go.th แล้ว และไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่าง
นําส่งรายงานฯ (Qละ 2.5 คะแนน = 7.5 คะแนน)

สอก.

กิจกรรม

เป้าหมาย

คะแนน

5. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
Q1=0+0+6.25=
โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
6.25 คะแนน
การเงิน
วิธีการที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
Q2=6.25+0+4.17
ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน = 10.42 คะแนน
7 วันทําการหลังจากได้รับ Q2=4.17+0+4.17
เอกสารครบถ้วน (ไม่รวม = 8.34 คะแนน
ส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบัน
การเงิน)
รวม 25.01 คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3
สบค. 1
-ไตรมาสที่ 1 ได้เบิกจ่ายสําหรับโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ จํานวน 613,504 บาท
ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน 4 วันทําการ = 0 คะแนน
- ไตรมาสที่ 2 ได้เบิกจ่ายสําหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย
ท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ จํานวน 268,542 บาท และ โครงการ
ก่อสร้างถนนบ้านฮวก 2 รายการ รวม 24,495,733.62 บาท
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ภายใน 4 วันทําการ จํานวน 3 รายการ
= 6.25 คะแนน
- ไตรมาสที่ 3 ได้เบิกจ่ายสําหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมือง
หงสา 1 รายการ จํานวน 12,008,344.27 บาท และ โครงการ
ก่อสร้างถนนบ้านฮวก 2 รายการ รวม 14,177,069.57 บาท
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ภายใน 4 วันทําการ จํานวน 2 รายการ
= 4.17 คะแนน
สบค. 2 โครงการสตึงบทฯ
- ไตรมาสที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งปัจจุบันโครงการสตึงบทฯ
อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 สพพ.
เห็นชอบให้ฝ่ายกัมพูชาหาผู้รับเหมาโดยวิธี Direct Negotiation
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62 และจะเบิกจ่ายได้
ประมาณกลางปี 62 = 0 คะแนน
- ไตรมาสที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่าย = 0 คะแนน
- ไตรมาสที่ 3 ไม่มีการเบิกจ่าย = 0 คะแนน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค. 1 / สบค. 2 /สบท. /
สอก.

กิจกรรม

เป้าหมาย

คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3

ผู้รับ
ผิดชอบ

สอก.
- ณ ไตรมาสที่ 1 ดําเนินการเบิกจ่าย 1 ครั้ง โดยเบิกจ่ายได้ภายใน
3 วันทําการ 1 รายการ จึงได้ 6.25 คะแนน
- ณ ไตรมาสที่ 2 ดําเนินการเบิกจ่าย 3 ครั้ง โดยเบิกจ่ายได้ภายใน
3 วันทําการ 2 รายการ จึงได้ 4.17 คะแนน
- ณ ไตรมาสที่ 3 ดําเนินการเบิกจ่าย 3 ครั้ง โดยเบิกจ่ายได้ภายใน
3 วันทําการ 2 รายการ จึงได้ 4.17 คะแนน
6. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
จํานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1) งานศึกษาความเป็นไปได้และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR 67)
เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงํา
ราชอาณาจักรกัมพูชา 2) งาน
สํารวจและออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง
เชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจทวายสู่
ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

1. ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันทําการ
หลังจากได้รับเอกสาร
ครบถ้วน
2. วงเงินเบิกจ่ายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของวงเงิน
เบิกจ่ายตามที่กําหนดไว้
วงเงิน 39,550,505 บาท

54.28 คะแนน

สบค. 1 โครงการ R12
- ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ จํานวน
1,784,760 บาท
- ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ จํานวน
7,139,040 บาท
สบค. 2 โครงการ NR67 และโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง
ทวายฯ
- ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายโครงการ NR67 ได้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ทําการ จํานวน 2,011,723.05 บาท
- ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายโครงการ NR67 ได้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ทําการ จํานวน 6,705,743.50 บาท และโครงการปรับปรุงถนน
สองช่องทางทวายฯ จํานวน 2,752,575 บาท
โครงการ NR67
- 22 ต.ค. 61 ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน
- 12 พ.ย. 61 ประชุม คกก. ตรวจรับ Inception Report
- 20 พ.ย. 61 ประชุมตรวจรับ Inception Report กับ MPWT

สบค. 1 และ สบค. 2

กิจกรรม

เป้าหมาย

คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3

ผู้รับ
ผิดชอบ

ณ ประเทศกัมพูชา
- 20 มี.ค. 62 ผู้อํานวยการ สพพ. อนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษา
งวดที่ 2 ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ในวันที่ 10 เม.ย. 62
โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางทวายฯ
- 24 ต.ค. 61 คพพ. เห็นชอบร่าง TOR
- อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาฯ คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายช่วงปลายเดือน
เม.ย. 62
7. จัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตรที่
เกี่ยวเนื่องกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน (2 หลักสูตร)

บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัด
ถ่ายทอดความรู้ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการ
ของ สพพ.

100 คะแนน

- สพพ. ได้จัดส่งแผนฯ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสาน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และประสาน TICA เพื่อบูรณาการ
การดําเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “Public Debt
Management and Economic Issues” และเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 61
ผู้อํานวยการ สพพ. ได้อนุมัติการจัดถ่ายทอดความรู้
- เมื่อวันที่ 21 - 26 ม.ค. 62 ได้จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร
“Public Debt Management and Economic Issues”
มีผู้เข้าร่วม 16 คน จํานวน 735,774.32 บาท และเมื่อวันที่
20 ก.พ. 62 รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรูต้ ่อ คพพ.
- เมื่อวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 ได้จัดการถ่ายทอดความรู้
หลักสูตรที่ 2 “Project Management for Road Expressway
and Bridge Construction” มีผู้เข้าร่วม 17 คน จํานวน
862,536.82 บาท

สบค.2

ผู้รับ
ผิดชอบ

กิจกรรม

เป้าหมาย

คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3

8. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงาน
สภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
จํานวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน
ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูล
ประเทศเพื่อนบ้าน
2) นําเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบ
และลงเว็บไซต์ สพพ. ทุกไตรมาส
9. ทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน

รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อนบ้านที่
เป็นปัจจุบัน

75 คะแนน

- ณ ไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 ดําเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน
7 ประเทศ และนําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62
- ณ ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 62 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 7 ประเทศ และคาดว่าจะนําข้อมูล
ดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในวันที่ 11 เม.ย. 62
- ณ ไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงาน
สภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 7 ประเทศ และคาด
ว่าจะนําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในวันที่
12 ก.ค. 62

สนผ.

มีเงื่อนไขการลงทุนของ
สพพ. เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
คล่องตัวกับการดําเนินงาน
ในปัจจุบัน

Q1 - Q2
= 100 คะแนน

- 20 ก.พ. 62 คพพ. รับทราบผลการทบทวนสินทรัพย์ของสถาบัน
การเงินไทย และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันต่างๆ
ประจําปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 61 และเห็นชอบให้ สพพ. นําไปประกาศใช้ต่อไป
- 28 ก.พ. 62 ผอ. สพพ. ลงนามในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สพพ. (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562

สบท.

ดําเนินการได้ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

Q1 – Q3
= 75 คะแนน

- ดําเนินการตามแผนฯ ดังนี้
(1) 27 ก.ย. 61 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจําปี
งปม. 62 – 64
(2) 22 ต.ค. 61 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

คทง. ส่งเสริมคุณธรรมฯ

10. การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

กิจกรรม

เป้าหมาย

คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3

ผู้รับ
ผิดชอบ

และจริยธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจําปี
งปม. 62
(3) 7 ธ.ค. 61 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมรายเดือน จํานวน 9 ครั้ง
(ต.ค. 61 – มิ.ย. 62)
11. ดําเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น
11.1 เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ.
- สื่อต่างๆ มีการนําเสนอ
เพิ่มมากขึ้น
ข่าวของ สพพ. เฉลี่ย
อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน
11.2 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการจัดกิจกรรม Press
เพิ่มมากขึ้น (ประชาชนบริเวณ
Tour ในโครงการหงสาฯ
ชายแดนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณ
1 ครั้ง
ใกล้เคียงกับโครงการ)

80 คะแนน

- มีการนําเสนอข่าวของ สพพ. รวม 327 ข่าว ดังนี้
1) เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 54 ข่าว
2) ข่าวในเว็บไซต์ สพพ. และ ข่าวสังคมออนไลน์ Facebook
สพพ. 86 ข่าว
3) ข่าวสังคมออนไลน์ News Clipping Online 187 ข่าว
- มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 26,498 ครั้ง
- เมื่อวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 62 ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสาน
สัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างเส้นทางจากน่าน-หลวงพระบาง เพื่อ
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว
โดยเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 ได้จัดพิธีส่งมอบ โครงการประปาภูเขา
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
และเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62 ได้จัดงานแถลงข่าว เส้นทางเชื่อมโยง
เมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-ลาว
ณ โรงแรมพูลแมน หลวงพระบาง สปป.ลาว

สอก.
ประชาสัมพันธ์

