ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ฝ่ำยสำรบรรณ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๒๐
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
นร ๐๒๐๑.๐๑/๘๒๒
๓{BookDate}
เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ำร่วมงำน "สงกรำนต์วิถีใหม่ สำนใจน้องพี่ กรมประชำสัมพันธ์"
เรียน ผอ.สำนัก/กอง, ผชช. และหัวหน้ำหน่วยงำน
๑. เนื่องในเทศกำลสงกรำนต์ ประจำปี ๒๕๖๔ กปส. ได้กำหนดจัดงำน "สงกรำนต์วิถีใหม่
สำนใจน้ อ งพี่ กรมประชำสั ม พั น ธ์ " ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ณ บริ เ วณชั้ น ๑ อาคารหอประชุ ม กปส. โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น กำรสื บ สำนประเพณี ส งกรำนต์
และเพื่อให้บุคลำกร กปส. ได้แสดงควำมรัก ควำมผูกพันภำยในองค์กร รวมทั้งขอพรจำกอดีตข้ำรำชกำร กปส.
๒. ข้อพิจำรณำ
๒.๑ มติที่ป ระชุมผู้บ ริห ำร กปส. เมื่อวัน ที่ ๓๑ มีน ำคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้จัด งำนฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๔
๒.๒ สลก. ขอเรียนเชิญท่ำน/ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด เข้ำร่วมงำนฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
รำยละเอีย ดตำมกำหนดกำรที่แนบ ทั้งนี้ ของดกำรมอบพวงมำลั ยและดอกไม้ให้ กับอดีตข้ำรำชกำร กปส.
อปส. และ รปส.
๓. ข้อเสนอ
เห็นควรดำเนินกำรดังนี้
๓.๑ พิจ ำรณำกำรเชิญ เข้ำร่วมงำน ฯ และกรุณ ำแจ้งให้ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ของท่ำนทรำบ และเข้ำร่วมงำนฯ ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยแต่งกำย : ชุดผ้ำลำยดอก และสวมหน้ำกำกอนำมัย
๓.๒ มอบหมำยผู้รับผิดชอบแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำร่วมงำนฯ ให้ สลก. ทรำบ ภายในวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๔ ตำมแบบฟอร์มแจ้งรำยชื่อที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำตำมเสนอในข้อ ๓
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กําหนดการ
งาน “สงกรานตวิถีใหม สานใจนองพี่ กรมประชาสัมพันธ”
เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา 09.3๐ – 14.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ
เวลา 09.3๐ - 10.00 น.
เวลา ๑0.0๐ - 11.00 น.
เวลา 11.00 - 12.00 น.

เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 14.00 น.

หมายเหตุ

ชมรมอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธ ผูบริหาร
และบุคลากรกรมประชาสัมพันธ ลงทะเบียนเขารวมงาน
- กิจกรรมรวมรองเพลงกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
- รับประทานอาหารวาง
- พิธีกรเชิญอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธสรงน้ําพระพุทธรูป
และนั่งประจําทีข่ อพร
- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ (พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด)
กลาวขอพรจากอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธ
- ผูแทนอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธ กลาวอวยพร
เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูเขารวมงาน
- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ สรงน้ําพระพุทธรูป
ขอพรและมอบของที่ระลึกแดอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธ
- รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ สรงน้ําพระพุทธรูป
ขอพรอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
- ผูบริหารสํานัก/กอง และบุคลากรกรมประชาสัมพันธ
รวมสรงน้าํ พระพุทธรูป ขอพรอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รับประทานอาหารกลางวัน
- ชมการแสดงดนตรีและรวมกิจกรรมภายในงาน
- เสร็จสิ้นการจัดงาน

1. งดการรดน้ํา
2. การแตงกาย : เสื้อลายดอก และสวมหนากากอนามัย
3. พิธีกร : นายบุญมา ศรีหมาด,
นางสาวชัยศิลป คนคลอง
นางสาวกัญญณาณัฏฐ ภาธรสืบนุกูล

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน “สงกรานต์วิถีใหม่ สานใจน้องพี่ กรมประชาสัมพันธ์”
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารหอประชุม กปส.
ของสานัก/กอง...........................................................................
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

