ประเด็นข่ าวตามนโยบายศนย์
ู ปฏิบตั กิ ารข้ อมลข่
ู าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)
ฝ่ ายวิเคราะห์ ข้อมลู และบริหารประเด็น ส่ วนปฏิบตั กิ าร และบริหารข้ อมลข่
ู าวสาร สํานักข่ าว กรมประชาสัมพันธ์
ประจําวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม
ลําดับที่
ประเด็น
แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.
แก้ ปัญหาอุทกภัย
๑. หน่วยงาน กปส.ติดตามข่าวการเตรี ยมการของรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวฒ
ั น์ธํารง บุญทรงไพศาล) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทบทวนการดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหาอุทกภัยต้ นนํ ้า กลางนํ ้า และละปลายนํ ้าในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

๒.

มลนิ
ู ธิอุทกพัฒน์

๓.

ภัยแล้ ง

๒. หน่วยงาน กปส. สัมภาษณ์ผ้ ไู ด้ รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล กรณีเป็ น
ผู้ประสบอุทกภัย
๓. ติดตามข่าวการดําเนินการขุดลอกคูคลอง และโครงการของรัฐบาลที่สร้ างความมัน่ ใจ
ให้ แก่ประชาชน ในเรื่ องการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย โดยทุกเขตส่งข่าวอย่างน้ อย ๑ ข่าว
ต่อสัปดาห์
- หน่วยงาน กปส. ติดตามความคืบหน้ าของมูลนิธิอทุ กพัฒน์ รวมทังสั
้ มภาษณ์
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอทุ กพัฒน์ หรื อ ดร.รอยล จิตรดอน
๑. ติดตามประกาศของกรมอุตนุ ิยิมวิทยา ( ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th )
นําเสนอให้ ประชาชนทราบเพื่อเตรี ยมการป้องกันต่อไป
๒. รณรงค์เรื่ องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนเนื่องจากอากาศร้ อน และ
ประชาสัมพันธ์การออกมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข
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๔.

นโยบายพักหนีเ้ กษตรกร

๕.

การให้ ความช่ วยเหลือผ้ ูได้ รับ
ผลกระทบจากความไม่ สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

- หน่วยงาน กปส. ติดตามหลักเกณฑ์การให้ ความช่วยเหลือเยียวยาบุคคลที่ได้ รับ
ความเสียหายและได้ รับผลกระทบ ๔ กลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามการดําเนินการคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้ นหาความจริ งเพื่อความปรองดองแห่งชาติ ( ปคอป.)

๖.

ขยายผลการเยือนประเทศจีนของ
นายกรัฐมนตรี

๗.

การเป็ นเจ้ าภาพประชุมร่ วม กมธ.
ภมิู ภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

- หน่วยงาน กปส. สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ติดตามความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจ
ไทย-จีน ด้ านการค้ า การลงทุน การท่องเที่ยว โครงการรถไฟความเร็ วสูง
นโยบายด้ านพลังงาน ไอที โครงการที่จะสร้ างพลังงานทดแทน และการพัฒนาสินค้ า
โอทอปของไทย เป็ นต้ น
- หน่วยงาน กปส. และ สปข.๓ สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่ องการเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมร่วม กมธ. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

๘.

ยาเสพติด

- หน่วยงาน กปส. ขยายผลการปรับปรุงโครงการพักหนี ้เกษตรกรรายย่อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยที่มีหนี ้คงค้ างตํ่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็ นไปตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

๑. หน่วยงาน กปส. ติดตามการนําเสนอโครงการบําบัดผู้ติดยาเสพติดของภาครัฐ และ
ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
๒. สัมภาษณ์ตํารวจ หรื อ ป.ป.ส. เกี่ยวกับผลการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในแต่
ละพื ้นที่ และติดตามข้ อมูลเชิงลึกที่สามารถเปิ ดเผยได้ และเป็ นประโยชน์ตอ่
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ประชาชน
๒. ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๙.

ประชาคมอาเซียน

- หน่วยงาน กปส. เสนอข่าวเน้ นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศ ทังด้
้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยให้ สปข.๑ – ๘ รายงานโครงการเชื่อมโยงเส้ นทาง
คมนาคม การแลกเปลี่ยนแรงงาน และการพัฒนาความก้ าวหน้ าในภูมิภาคอาเซียน

๑๐.

การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

- มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพการผลิต
การเข้ าถึงแหล่งเงินทุน รวมทังเป็
้ นการให้ ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย โดยติดตามข้ อมูลเพิ่มเติมที่ (เว็บไซต์: www.thaigov.go.th )

๑๑.

วันคล้ ายวันก่ อตัง้ กปส. ครบรอบ
๗๙ ปี

๑. ประชาสัมพันธ์ผลงานของ กปส. โดยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารกรมประชาสัมพันธ์
๒. สัมภาษณ์ผ้ ทู ําคุณประโยชน์ให้ กรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการคัดเลือก และ
พิจารณาแล้ ว จํานวน ๙ ราย

หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจําวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
มาให้ ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com ก่ อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

