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เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (นอกสถานที่)
เรียน ผอ.สำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ และ ปชส.ผู้แทนภาค ๑ - ๘
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การดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด สปข.๔ พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมสัมพันธ์
ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สลก. ขอความร่วมมือ สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้
๑. นำเสนอเรื่ อ งสำคั ญ เข้ า วาระการประชุ ม ผู้ บ ริห ารตามแบบตอบรับ ที่ แ นบมาพร้ อ มนี้
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กำหนดการประชุมผูบริหารกรมประชาสัมพันธ ครั้งที่ 10/2565
ประจำเดือนตุลาคม 2565 (นอกสถานที่)
ระหวางวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2565
ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
************************************

วันศุกรที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา 05.00 - 07.00 น. เดินทางจากกรมประชาสัมพันธถึงทาอากาศยานดอนเมือง
เวลา 07.05 - 09.10 น. เดินทางจากทาอากาศยานดอนเมือง ถึงทาอากาศยานพิษณุโลก
โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD200
เวลา 08.00 - 09.50 น.
เวลา 10.00 - 12.30 น.
เวลา 12.30 - 13.30 น.
เวลา 13.30 - 17.00 น.

เวลา 18.00 - 20.00 น.
เวลา 20.00 น.

เดินทางจากทาอากาศยานพิษณุโลก ถึงที่พัก โรงแรมท็อปแลนด
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมผูบริหารกรมประชาสัมพันธ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565
(นอกสถานที่) ณ หองคอนแวนชั่นฮอลล ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารโรงแรมท็อปแลนด
ตรวจติดตามการดำเนินงานของหนวยงานในพื้นที่ สปข.4 ดังนี้
- การเตรียมความพรอมดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบเอฟ.เอ็ม. ณ สวท.พิษณุโลก สปข.4
- การใชงานอุปกรณหองสงโทรทัศนความคมชัดสูง (High Definition)
พรอมอุปกรณสวนควบ ณ สทท.พิษณุโลก สปข.4
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พักโรงแรมท็อปแลนด

วันเสารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท็อปแลนด
เวลา 08.00 - 09.00 น. เดินทางโดยรถยนตตูไป ตำบลบานใหมสุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
เวลา 09.00 - 12.00 น. รวมกิจกรรมพบปะเครือขายประชาสัมพันธ สปข.4
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานพิษณุโลก
เวลา 16.00 - 16.50 น. เดินทางจากทาอากาศยานพิษณุโลก ถึงทาอากาศยานดอนเมือง
โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD207

************************************

หมายเหตุ
1. การแตงกายชุดสุภาพ/ชุดผาไทย
- วันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2565 : ชุดสุภาพ
- วันเสารที่ 29 ตุลาคม 2565 : ชุดสุภาพ/ชุดผาไทย
2. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม วันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น.

แบบตอบรับ

การเขารวมประชุมผูบริหารกรมประชาสัมพันธ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 (นอกสถานที่)
ระหวางวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
-----------------------------------------------------------------------1. ขอมูลสวนตัว
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปเกิด.............................................วันหมดอายุบัตรประชาชน..............................................
ตำแหนง........................................................หนวยงาน.............................................................................
โทรศัพทติดตอหมายเลข (มือถือ)...............................................................................................................
ที่อยู............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. การตอบรับ
 ประสงคเขารวมการประชุม และประสงคเขาพักพรอมคณะ
โดยเขาพักรวมกับ.........................................................................................................................
 ไมสามารถเขารวมการประชุม และมอบหมายให
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)..............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................................
วัน / เดือน / ปเกิด.....................................วันหมดอายุบัตรประชาชน........................................
ตำแหนง...........................................หนวยงาน............................................................................
โทรศัพทติดตอหมายเลข (มือถือ).................................................................................................
3. การเดินทาง
 ประสงครวมเดินทางดวยเครื่องบิน ไป- กลับ พรอมคณะ
เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ณ ทาอากาศยานดอนเมือง กทม.
 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD200 ออกเดินทาง เวลา 07.05 น.
เดินทางกลับ กทม. ณ ทาอากาศยานพิษณุโลก
 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD207 ออกเดินทาง เวลา 16.00 น.
 ประสงครวมเดินทางไป - กลับ ดวยรถยนต
 รถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน..................................................................................
 รถยนตสวนตัว หมายเลขทะเบียน..................................................................................
หมายเหตุ

1. คาใชจายในการเดินทางของ ปชส. ผูแทนภาค เบิกจายจากเงินรายได กปส.
2. คาใชจายการเดินทางของ ผอ.สปข. เบิกจายจาก สลก. ตั้งแตวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2565
(กรุงเทพฯ - พิษณุโลก , พิษณุโลก – กทม.) สำหรับคาพาหนะ (คาแท็กซี่) ตามที่จายจริง แตไมเกิน 600 บาท
3. กรุณาสงแบบตอบรับกลับ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565
4. กรณีสงทาง E-mail สามารถสงไดที่ : donrutai_a@prd.go.th
5. ประสานงานที่พักและการเดินทาง :
นางสาวดลฤทัย เอมระดี โทร. 0 2618 2323 ตอ 1810 มือถือ 08 4739 9826
6. แนบสำเนาบัตรประชาชน (เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน)

แบบตอบรับ
การนำเสนอเรื่องสำคัญเขาวาระการประชุมผูบริหาร กปส. ครั้งที่ 10/2565
ประจำเดือนตุลาคม 2565 (นอกสถานที่)
ระหวางวันที่ ๒8 - 29 ตุลาคม 2565
ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
****************

หนวยงาน : ……….............................................……..
 ไมมีเรื่องนำเสนอ
 มีเรื่องนำเสนอในวาระตาง ๆ ดังนี้
1. เรื่องสืบเนื่อง
1.1 ..........................................................................................................................................................
1.2...........................................................................................................................................................
2. เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1...........................................................................................................................................................
ขอพิจารณา .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.2............................................................................................................................................................
ขอพิจารณา ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. เรื่องเพื่อทราบ (ยกเวนผลการดำเนินงานของหนวยงาน)
3.1 ..........................................................................................................................................................
3.2 ..........................................................................................................................................................
4. เรื่องอื่น ๆ
4.1 ...........................................................................................................................................................
4.2 ...........................................................................................................................................................
ผูประสานงาน ..................................................
หมายเลขโทรศัพท ...........................................
วันที่..................................................................

หมายเหตุ
1. สงแบบตอบรับฯ ให สลก. ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ทาง E-mail: sodprd2561@gmail.com
2. กรณีมีการนำเสนอในที่ประชุมใหสงไฟล PowerPoint, VDO หรือ อื่น ๆ ให สลก. ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
ทาง E-mail: sodprd2561@gmail.com
3. ผูประสานงานการประชุมผูบริหาร ไดแก
- การนำเรื่องสำคัญเขาทีป่ ระชุม, รายงานการประชุม นางจิระนันท สุทธรัตน โทร. 0 2618 2323 ตอ 1824
นายนิลดล จิตรแจง โทร. 0 2618 2323 ตอ 1814,๑๘๑๘
- การสงไฟล QR Code (ผลงานประจำเดือน) นางสาวพรทอง ศิริสวัสดิ์ โทร. 0 2618 2323 ตอ 1800
- การนำสงไฟลPowerPoint/VDO/อื่น ๆ นางสาวพรทอง ศิริสวัสดิ์ โทร. 0 2618 2323 ตอ 1800

