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                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
             
                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
            
             
                 สำนักนายกรัฐมนตรี
            
        
         
         
         ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส.(IOC) โดย สนข. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดประชุมและกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ (ประเด็น IOC) นั้น
ในการนี้ สนข. ขอแจ้งประเด็นหลัก IOC และขอความร่วมมือหน่วยงาน ได้กรุณาจัดส่งรายงาน  ผลการดำเนินงานประเด็นหลัก IOC ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยเป็นประเด็นที่กำหนดในรอบประจำ วันที่ ๔ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖, วันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖, วันที่ ๑๘ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่  ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๗ ประเด็นดังนี้
๑. เตรียมรับนักท่องเที่ยวจีน เดินหน้าเศรษฐกิจบนพื้นฐานความปลอดภัย 
๒. ๗ มาตรการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่น
๓. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของนักโทษคดีเกี่ยวกับเพศและความรุนแรง 
๔. ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 
๕. ครม. เพิ่มการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (UCEP) เคาะเพิ่มค่าธรรมเนียมแพทย์ ๓๐%  
๖. ครม.ต่อเวลาลดภาษี "ดีเซล" ลิตรละ ๕ บาทอีก ๔ เดือน
๗. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจไทย
ทั้งนี้ ขอให้ ปชส.๗๖ จังหวัด ส่งรายงานให้ผู้แทนภาคเป็นผู้รวบรวมรายงาน กรุณาจัดส่งรายงานให้ฝ่ายเลขานุการทางอีเมล iocprd2557@gmail.com ตามแบบ...
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