ประเด็นข่ าวตามนโยบายศนย์
ู ปฏิบตั กิ ารข้ อมลข่
ู าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)
ฝ่ ายวิเคราะห์ ข้อมลู และบริหารประเด็น ส่ วนปฏิบตั กิ าร และบริหารข้ อมลข่
ู าวสาร สํานักข่ าว กรมประชาสัมพันธ์
ประจําวันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม
ลําดับที่
ประเด็น
แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.
ความคืบหน้ าของงานพระราชพิธี
๑. ให้ หน่วยงาน กปส. ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ างานพระราชพิธีพระราชทาน
พระราชทานเพลิงพระศพ เจ้ าฟ้า
เพลิงพระศพ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
เพชรรั ตนราชสุดาฯ
๒. ให้ สทท. ทําตัววิ่งวัดอารามหลวงในทุกจังหวัดที่วางดอกไม้ จนั ทน์ในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
๓. ติดตามข้ อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีทางเว็บไซต์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เว็บไซต์ภาษาไทยที่ WWW.เจ้ าฟ้าเพชรรัตน.COM
และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษที่ WWW.princessbejaratana.COM
๒.
หมอกควัน
๑. หน่วยงาน กปส. ติดตามการแก้ ปัญหาหมอกควัน ๙ จังหวัดในพื ้นที่ภาคเหนือ
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนอย่าเผาป่ า จะมีการดําเนินการลงโทษขันเด็
้ ดขาด
๓. รณรงค์ให้ ประชาชนปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยในพื ้นที่ประสบปั ญหา
หมอกควัน
๓.
ภัยแล้ ง/การระบายนํา้ ในเขื่อน
๑. สัมภาษณ์กระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกร และการให้
คําแนะนําเกษตรกรในพื ้นที่ประสบภัยแล้ ง
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๔.

ราคาสินค้ า

๕.
๖.

การประกันสินค้ าเกษตร
ยาเสพติด

๗.

การเตือนภัยพายุฤดรู้ อน

๘.

ครม.สัญจร ที่จังหวัดภเก็
ู ต

๒. ติดตามปั ญหาภัยแล้ งในหลายพื ้นที่ และการให้ ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
๓. รายงานการระบายนํ ้าในเขื่อนต่างๆ
๑. ติดตามการแก้ ปัญหาราคาสินค้ าที่มีผลกระทบกับค่าครองชีพ และการบรรเทา
ความเดือดร้ อน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้ านถูกใจ"(๑ ร้ านค้ า ๑ ชุมชน) และโครงการ
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย และวิธีการกํากับดูแลของคณะกรรมการฯ
๓. แจ้ งเบาะแสร้ านค้ าที่ขายสินค้ าเกินราคา
- สัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องถึงข้ อดีของการประกันราคาข้ าว/มันสําปะหลัง
๑. สัมภาษณ์ตํารวจ หรื อ ป.ป.ส. เกี่ยวกับผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในแต่ละ
พื ้นที่ และติดตามข้ อมูลเชิงลึกที่สามารถเปิ ดเผยได้ และเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
๒. ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตนุ ิยมวิทยา และการแจ้ งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อน
ในหลายพื ้นที่ ( ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th ) นําเสนอให้ ประชาชน
ทราบเพื่อเตรี ยมการป้องกันบ้ านเรื อนให้ มนั่ คงแข็งแรง
๑. ขยายผลการประชุม ครม.ที่จงั หวัดภูเก็ต
๒. ขยายผลโครงการที่ ครม. อนุมตั ิ และดําเนินการในพื ้นที่ภาคใต้
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๙.

การเยือนประเทศไทยอย่ างเป็ น
ทางการของนายกรัฐมนตรีแคนนาดา

๑. ประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-แคนนาดา ในโอกาส ครบรอบ ๕๐ ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา
๒. ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้ จากการเยือนในครัง้ นี ้ ในความร่วมมือ
ทวิภาคี ได้ แก่ ความร่วมมือด้ านการค้ า การลงทุน พลังงาน การศึกษา ความมัน่ คง
ตลอดจนความร่วมมือกับอาเซียน
๑๐. ประชาคมอาเซียน
๑. ติดตามความคืบหน้ าของหน่วยงานต่างๆ ในการเตรี ยมความพร้ อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
๓. ให้ หน่วยงาน สปข.๑ – ๘ รายงานกิจกรรมที่ได้ ดําเนินการ
๑๑. ขยายผลแท็บเล็ต
- ติดตามความคืบหน้ าในการจัดซื ้อแท็บเล็ต และขันตอนการแจก
้
๑๒. รณรงค์ ประหยัดพลังงานของ
๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
ส่ วนราชการ
๒. สัมภาษณ์หน่วยงานที่จดั โครงการที่เป็ นรูปธรรม
๑๓. การฟื ้ นฟเยี
ู ยวยาผ้ ูประสบอุทกภัย
๑. สัมภาษณ์ และขยายผลภารกิจของคณะกรรมการเพื่อให้ ความช่วยเหลือ ฟื น้ ฟู
ของ กฟย.
เยียวยา ผู้ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์อทุ กภัย (กฟย.)
๒. หน่วยงาน ส.ปชส. ๑ – ๘ สัมภาษณ์ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจําวันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
มาให้ ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕
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ให้ สปข. ๑ – ๘ , สวท. และ ส.ปชส. ทัว่ ประเทศ รวบรวมรายชื่อบรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ส่งเข้ าเว็บไซต์
ioc_prd@hotmail.com เพื่อจะนําเสนอ อปส.ต่อไป
- ขอให้ ทกุ สํานัก กอง ติดตามวาระการทําข่าวที่เกี่ยวข้ องกับงานพระราชพิธีทางเว็บเพจใน intranet กปส. และนําข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
งานพระราชพิธี เข้ ามาในเว็บเพจด้ วย
-

