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“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”





คานิยมกรมประชาสัมพันธ

“เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร

เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ตของประชาชน

และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ”

ว�สัยทัศนกรมประชาสัมพันธ



สารแสดงความยินดี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

พลโท สรรเสร�ญ แกวกำเนิด

 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลใหประชาชน

ทุกระดับ ไดรับรู  รับทราบ และมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของรัฐบาล เปนหนาที่ของ

กรมประชาสัมพันธ โดยสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ในฐานะหนวยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ 

ที่ตั้งอยูสวนภูมิภาค มีหนาที่ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร นโยบายสำคัญของรัฐบาล 

ใหประชาชนทุกระดับไดรู และเขาใจในบทบาทหนาที่ของรัฐบาล ดวยการบอกเลาเร�่องราวตางๆ 

ใหมีความนาสนใจ เผยแพรผานสื่อหลัก สื่อโซเชียล และเคร�อขายประชาสัมพันธ ใหเขาถึง

พ�่นองประชาชน โดยการแปลงสารจากภาครัฐไปสูชาวบานกลุมเปาหมาย ใหสามารถสัมผัส

และรับรูได โดยการสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เมื่อไดรับรูและเขาใจ 

แลว นำไปใชป ระโยชนในชวีต� ประจำวนัมกีารพฒันาคณุภาพชวีต� ทด่ีขีน�้ อยา งมน่ัคงและยง่ัยนืไดน น้ั 

ถือเปนภารกิจสำคัญของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ที่ตองทำหนาที่นี้ ภายใตสถานการณ

การแพรระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคว�ด-19  

 ในโอกาสครบรอบการกอตั้งสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ปที่ 36 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 

ผมขอสงความปรารถนาดีมายังขาราชการและเจาหนาที่ทุกทานที่ทำงานอยางเต็มกำลัง

ความสามารถ ในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธสรางความเขาใจอันดีระหวางพ�่นองประชาชน

กับรัฐบาล ภายใตภาวะว�กฤตที่กำลังเกิดข�้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคว�ด-19 ผมขออาราธนา

คุณพระศร�รัตนตรัย และสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกปองคุมครองใหทาน

ประสบแตความสุข ความเจร�ญ มีสุขภาพแข็งแรง ถึงพรอมดวยสติปญญาและความสามารถ 

ตลอดจนมีความรักใครสามัคคีที่จะรวมกันปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่นตั้งใจ เพ�่อประโยชน

ของพ�่นองประชาชนสืบไป

    (สรรเสร�ญ แเกวกำเนิด)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

    พลโท



 (นางพ�ชญา เมืองเนาว)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

สารแสดงความยินดี

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

นางพ�ชญา เมืองเนาว

 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ครบรอบกอตั้ง 36 ป ที่สำนัก-

ประชาสัมพันธเขต 4 ไดสรางสรรคการดำเนินงาน ดานการประชาสัมพันธ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และมีผลงานในเชิงประจักษอยางดียิ�ง ไดรับการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา 

จากประชาชนและหนวยงานราชการในพ�้นที่  แม กระทั่งในช วงเวลาที่ เกิดภาวะว�กฤต

จากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคว�ด-19 ก็ ไดมีการบร�หารจัดการ

ขอมูลขาวสารในพ�้นที่ จึงขอใหสำนักประชาสัมพันธเขต 4 รวมแรงรวมใจในการเผยแพร

ขาวสารสำคัญ การสรางความเขาใจใหกับประชาชน ไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองอยางรวดเร็ว 

และนำไปใชในชีว�ตประจำวันใหผานพนว�กฤตนี้ไปดวยกัน 

 ในโอกาสที่สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ครบรอบการกอตั้งปที่ 36 ดิฉันขอสงกำลังใจ

ใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคน มีสุขภาพกายที่ดีปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคว�ด-19 มีสุขภาพใจ

ที่เขมแข็งรักษาและพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพที่ดียิ�งๆ ข�้นไป เพ�่อเปนความสำเร็จอันภาคภูมิใจ

ของบุคลากรที่มีสวนรวมทุกทาน



 36 ป ที่สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ยังคงทำหนาที่ผลิตและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

นโยบายสำคัญของรัฐบาลเผยแพรไปยังประชาชน กลุมเปาหมาย ที่ทันตอการแกไขสถานการณ

ภายใตภาวะว�กฤต เชน การเกิดการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 และสามารถหยุดยั้งขาวปลอม 

(Fake news) รวมถึงการทำหนาที่ เปนสื่อกลางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ทุกภาคสวน เพ�่อนำมาประกอบการพ�จารณากำหนดนโยบาย ภาครัฐ เปนยุทธศาสตร

กรมประชาสัมพันธ ที่เนนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยการรับฟง ขอเท็จจร�ง 

เสียงสะทอน เหตุผลความจำเปน ความคิดเห็น ความรูสึก และขอเสนอแนะของประชาชนทุกกลุม 

มาศึกษาว�เคราะห แลวสรุปผลเพ�่อประกอบการพ�จารณา จัดทำขอเสนอแนะ ทำใหภาครัฐ

ไดรับขอมูลที่ถูกตองเปนกลาง ตามยุทธศาสตรที่ 1  

 ในโอกาสครบรอบการกอตั้ง ปที่ 36 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 นี้ ขออำนวยพร

ใหผู บร�หาร และบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ทุกทานประสบความสำเร็จ

ในการทำหนาที่ เจร�ญดวยจตุรพ�ธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ รอดพนจากการแพรระบาด

ของโรคโคว�ด-19 และรวมเปนกำลังสำคัญขับเคลื่อนงานของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 

กรมประชาสัมพันธ ใหเปนที่ชื่นชอบและอยูในความสนใจของประชาชนตลอดไป

 (นางทัศนีย ผลชานิโก)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

สารแสดงความยินดี

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

นางทัศนีย ผลชานิโก



 ในโอกาสครบรอบวันกอตั้งสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ปที่ 36 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 

ขอส งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู บร�หาร ข าราชการ และเจ าหน าที่

ของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ทุกทาน ที่มีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ

มาโดยตลอด

 สำหรับการทำงานในภารกิจของกรมประชาสัมพันธ ในพ�้นที่สำนักประชาสัมพันธเขต 4 

(ภาคเหนือตอนลาง) ดวยการสื่อสารที่ถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว และเขาถึงกลุมเปาหมายในยุคที่

ขอมูลขาวสารมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับเปนความทาทายอยางยิ�ง 

ขอฝากความหวังในภารกิจสำคัญนี้ ไปให สำเร็จ และเชื่อมั่นว าพวกเราทำไดด วยพลัง

แหงความมุงมั่นในการทำงาน ที่พรอมเสียสละ เห็นอกเห็นใจ ใหอภัย เพ�่อการอยูรวมกัน

อยางมีความสุข

 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศร�รัตนตรัยและสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมี

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาล

ประทานพรใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจร�ญ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปญญา

 (นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

สารแสดงความยินดี

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

นางสุดฤทัย เลิศเกษม



 13 สิงหาคม 2565 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ครบรอบกอตั้งปที่ 36 ภายใตว�กฤตการณ 

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคว�ด-19 ที่คอยๆ เบาบางลง แตก็เกิดโรคอุบัติใหมอยาง

ฝด าษวานรขน�้ มา อยา งไรกต็ามไมว า จะเกดิวก� ฤตการณใ ด บคุลากรของสำนกัประชาสมัพนัธเ ขต 4 

ยังคงปฏิบัติหนาที่ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสำคัญ ที่เปนประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพชีว�ตของประชาชน อยางสม่ำเสมอ  

 ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ไดพัฒนารูปแบบการนำเสนอขอมูลขาวสาร ทั้งสื่อหลัก

อยางว�ทยุ และโทรทัศน รวมถึงสื่อใหมที่เกิดข�้นอยูเสมอ โดยมีการฝกฝนและพัฒนาบุคลากร

ใหมีทักษะในการสื่อสาร และผลิตสื่อประชาสัมพันธเปนประจำ เพ�่อคุณภาพของขอมูลขาวสาร

ที่สงถึงกลุ มเปาหมายมีความนาสนใจ เขาใจงาย และถูกตอง ประชาชนนำไปใชประโยชน

ในชีว�ตประจำวันได ดั่งว�สัยทัศนของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ที่ว า “สื่อสารทันสมัย 

สรางความเขาใจสังคม” 

 (นางระพ�พร มีสอาด)

ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4

สาร

ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4

นางระพ�พร มีสอาด



ทำเนียบผูบร�หารสำนักประชาสัมพันธเขต 4

นางระพ�พร มีสอาด

ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4

นายสุร�น รักษาแกว

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

จังหวัดพ�ษณุโลก

นายสุรศักดิ์ จำลองกุล

ผูอำนวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค

นายนิพนธ วัฒนประเสร�ฐ

ผูอำนวยการสวนแผนงานและ

พัฒนางานประชาสัมพันธ

นางสาววนินทร โอภาสพงศพ�พัฒน

หัวหนาฝายบร�หารทั่วไป

นายเกษมสุข บุญว�ชิต

ผูอำนวยการสวนเทคนิค



ทำเนียบประชาสัมพันธจังหวัด ภาค 4

นายสุเทพ ประเสร�ฐนอย

ประชาสัมพันธจังหวัดตาก

นายว�เชียร เหลาเขตกิจ

ประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร

นายสุภาพ พวงสมบัติ

ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค

นางวชิราภรณ นอยยม

ประชาสัมพันธจังหวัดพ�ษณุโลก

นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ

ประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร

นายสุทัศน บุตรสุวรรณ

ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ

นายสมนึก สรอยว�ชา

ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

นายสมัชชา ฝางเสน

รักษาการ ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย

นายคีร�วัฒน อนพรอม

ประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ



ทำเนียบผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย ในสังกัด

นางศิร�รัตน ออนดี

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดตาก

นายสัจจา ปญญาธิ

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวสาลิน เมืองหมุด

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค

นางสาวนันทนีย ติบใจ

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ

นายพ�พัฒน สัสดีแพง

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

นางเบญจภัทร หมวกทอง

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

นายเกียรติศักดิ์ ปร�ชาพ�ทยารัตน

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

นางสุร�ย แสงทอง

ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ



36 ป  สํานักประชาสัมพันธเขต 4
“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

13 สิงหาคม 2565

พระอินทรเปาสังข
พระอินทรเปาสังข ตราสัญลักษณของกรมประชาสัมพันธ พระอินทรเปาสังขเหาะลอยอยูเหนือเมฆ มีวงกลมลอมรอบ ตามวรรณคดี
กลาวไววาพระอินทรเปาสังขปลุกพระนารายณใหตื่น จากบรรทมสินธุในสะดือทะเลเพื่อขึ้นมาปราบเหตุรายตาง ๆ ในโลก อยางไรก็ดี 
โดยที่สังขตามลัทธิพราหมณถือวาเปนมงคล 3 คือ สังขถือกําเนิดจากพระพรหม ทองสังขเคยเปนที่ซอนคัมภีรพระเวท และตัวสังข
มีรอยนิ้วพระหัตถของพระนารายณ ในพิธีทางศาสนาพราหมณ  จึงมีการเปาสังขเพื่อความเปนสิริมงคลดวย

ตัวเลข 36
สํานักประชาสัมพันธเขต 4 ครบรอบการกอตั้งเปนปที่ 36 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 นับตั้งแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2529

รูปคนและลูกโลก
สื่อตางๆ ของสํานักประชาสัมพันธเขต 4 เชื่อมตอกับประชาชนอยางไรขีดจํากัด รับฟงเสียงของประชาชนกอนนํามากําหนด ทิศทางในการ
สื่อสารหรือสงตอขอมูลขาวสารของรัฐไปสูประชาชน วิเคราะหความสนใจของกลุมเปาหมาย กอนที่จะนํามาผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆ สรางความเขาใจที่ถูกตองใหัสังคม เกิดการรับรู เขาใจนโยบาย และขาวสารจากรัฐบาล ดังคําขวัญที่วา “สื่อสารทันสมัย 
สรางความเขาใจสังคม”

ความหมายของสี

สีมวง = สีประจํากรมประชาสัมพันธ ซึ่งถือกันวาเปนสีของงานสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ

สีนํ้าเงิน = สีแหงความทรงพลังและหนักแนน เสริมความมั่นคง ความบริบูรณ เพิ่มอํานาจวาสนา ความมีเสนห

สีทอง = สีแหงความเจริญรุงเรือง ความบริบูรณ ความเปนปกแผนมั่นคง กระปรี้กระเปรา  พลังแหงความหวัง ความสดชื่น

ความหมายของตราสัญลักษณ





กวาจะมาเปนสำนักประชาสัมพันธเขต 4

บทบาทหนาที่
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กวาจะมาเปนสำนักประชาสัมพันธเขต 4

บทบาทหนาที่

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 เดิมมีฐานะเปนศูนยประชาสัมพันธเขต 4 โดยประกาศ

พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการกรมประชาสัมพันธ เลม 103 ตอนที่ 144 ลงวันที่ 

13 สิงหาคม 2529 และเร�่มดำเนินการตั้งแตป 2530 โดยมีอาคารสำนักงานชั่วคราว ที่ชั้น 2 

ศาลาประชาคม จังหวัดพ�ษณุโลก และปรับปรุงอาคารสถานีเคร�่องสงโทรทัศนเขาสมอแคลง 

อำเภอวังทอง จังหวัดพ�ษณุโลก เปนสถานีโทรทัศนชั่วคราว เพ�่อผลิตขาวและรายการ

ออกอากาศ ตอบสนองความตองการของประชาชนในภาคเหนือตอนลาง

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 จึงยึดเอาวันที่ 13 สิงหาคม ของทุกป เปนวันคลายวันกอตั้ง

สำนักประชาสัมพันธเขต 4

 ตอมา ศูนยประชาสัมพันธเขต 4 ไดรับมอบที่ดินราชพัสดุบร�เวณถนนเอกาทศรถ 

ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก จำนวน 7 ไร จากองคการทอผา กระทรวงกลาโหม 

เพ�่อกอสรางอาคารสำนักงาน สถานีว�ทยุโทรทัศน และบานพักขาราชการ ใชเวลากอสราง 3 ป 

ระหวา งวนัท ่ี 28 กนัยายน 2532 - 1 สงิหาคม 2534 และไดท ำพธ� เีปด อาคารอยา งเปน ทางการ

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2535

 วั น ที่  2 6  มี น า ค ม  2 5 4 0  มี พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า  แ บ ง ส ว น ร า ช ก า ร  ย ก ฐ า น ะ

ศูนยประชาสัมพันธเขต 4 เปนสำนักประชาสัมพันธเขต 4 จนถึงปจจ�บัน

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ทำหนาที่เปนผูแทนกรมประชาสัมพันธ ในการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธในเขตพ�้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวย จังหวัดกำแพงเพชร ตาก 

นครสวรรค พ�จิตร พ�ษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี

 รับผิดชอบการบร�หารงานประชาสัมพันธ โดยรวมมือประสานงานกับหนวยงาน

ราชการตางๆ ในการเผยแพรขาวสาร การดำเนินงานของสถาบันหลักแหงชาติ ตลอดจน

นโยบายของรัฐบาลใหประชาชนไดทราบและเขาใจ รวมทั้งสำรวจกระแสประชามติ ว�เคราะห

ว�จัยขอมูลขาวสาร ทาทีของประชาชน และสื่อมวลชนตางๆ โดยใชสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ 

ไดแก

 ว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน  สารสนเทศ สื่อสิ�งพ�มพ สื่อบุคคล เคร�อขาย 

และผูนำชุมชนทองถิ�นในพ�้นที่ภาคเหนือตอนลาง ตลอดจนใหคำปร�กษาประสานความรวมมือ

ดานว�ชาการ การฝกอบรมบุคลากรดานการประชาสัมพันธ แกหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

และสถาบันการศึกษาในภูมิภาค

th

PRD401 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”



เขตพ�้นที่บร�การ

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อุตรดิตถ

พ�ษณุโลก

สุโขทัย

ตาก

แมสอด

กำแพงเพชร
พ�จิตร

นครสวรรค

เพชรบูรณ

อุทัยธานี

อุตรดิตถ

พ�ษณุโลก

สุโขทัย

ตาก

นครสวรรค

เพชรบูรณ

นครไทย

หลมสัก

ว�เชียรบุร�

ชนแดน

เขาคอ

ลานสัก

กำแพงเพชร

คลองลาน

พบพระ

แมสอด

ทาสองยาง

น้ำปาด

พ�จิตร

สถานีว�ทยุโทรทัศนแ หงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

สถานีเคร�่องสงโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพ�้นดิน (สถานีหลัก)

North

ว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศน

พนักงานราชการ

8 คน
ขาราชการ

111 คน

จางเหมา

47 คน

ลูกจางประจำ

4 คน

ลูกจางชั่วคราว

16 คน

อัตรากำลัง สปข.4

จำนวนรวม 186 คน

อัตรากำลัง

th

PRD4 02“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”



th

PRD403 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

โครงสรางสำนักประชาสัมพันธเขต 4

สำนักประชาสัมพันธเขต 4



th

PRD4 04“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

หนวยงานในสังกัด

สำนักประชาสัมพันธเขต 4

36 ป  สํานักประชาสัมพันธเขต 4
“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

13 สิงหาคม 2565



th

PRD405 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

ไปรมา  ไกรฤกษ 

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

 กาวเขาสูปที่ 36  สำนักประชาสัมพันธเขต 4 

ที่มีบทบาทหนาที่ในการเปนองคกรหลักดานประชาสัมพันธ   

เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจ ดานขอมูลขาวสารแกประชาชน  

ดิฉันรูสึกภาคภูมิใจ และถือเปนความโชคดีอยางยิ่ง 

ที่ไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งในการทำหนาที่ เปนฟนเฟองเล็กๆ 

ขับเคลื่อนภารกิจการประชาสัมพันธใหบรรลุตามเปาหมาย 

โดยเฉพาะการนำเสนอขอมูลขาวสาร ชี้แจงขอเท็จจริง

ใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ และดวยพลังความสามัคคี 

ของหนวยงาน องคกร  ที่ทำงานเปนทีม เชื่อวาจากนี้ไปจะมีการ 

รวมแรง รวมมือ รวมใจผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

ขาวสารที่นาเชื่อถือ ทันสมัย เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร

ที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนประโยชนแกประชาชน



th

PRD4 06“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

ทีมขาวติดตามรายงานขาวการชวยเหลือ

ผูหลบหนีความไมสงบจากการปะทะกันระหวาง

กองกำลังทั้งสองฝายฝงสหภาพเมียนมาร 

เดือน ธันวาคม 2564

ทีมขาวติดตามนำเสนอขาวสารและรายงานพ�เศษ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ภาคเหนือตอนลางในปงบประมาณ 2565

รายงานสดประเพณีสงกรานตสองแคว ประจำป 2565



th

PRD407 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ

สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” 

ภายใตโครงการสำรวจความตองการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

 สว นแผนงานและพฒันางานประชาสมัพนัธ  จดักจิกรรม “สโมสรคนสอ่ื” ภายใตโ ครงการ

สำรวจความตอ งการรบัรขู อ มลูขา วสารของประชาชน ในหวัขอ  “ดแูลสขุภาพกาย หว งใยสขุภาพจติ 

ฝาว�กฤตโคว�ด-19” ณ หองประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักประชาสัมพันธเขต 4 เมื่อวันจันทรที่ 

21 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อสรางการรับรู เขาใจ และเชื่อมั่นในขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ซึ่งมีชมรมว�ทย ุ

10 สถานี 12 คลื่นความถี่ สมาคมสื่อสารมวลชนพ�ษณุโลก ชมรมสื่อมวลชนพ�ษณุโลก 

และผูปฏิบัติงานดานสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธเขต 4 และสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด

พ�ษณุโลก จำนวน 30 คน เขารวม



th

PRD4
08“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

จัดทำวารสาร PRD 4 NEWS นำเสนอขอมูลขาวสาร 

กิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 และหนวยงานในสังกัด

สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ

 สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ จัดทำวารสาร PRD4 NEWS นำเสนอ

ขอมูลขาวสาร กิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 และหนวยงานในสังกัด เปนประจำ

ทุกเดือน ในรูปแบบ Electronic Book หร�อ E–Book ซึ่งปนี้เปนปที่ 7 ในการเผยแพรแลว 

โดยวารสาร PRD4 NEWS ใชภาพที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสสำคัญเปนภาพปก และรวบรวม

เร�่องราวประกอบภาพที่นาสนใจเข�ยนเปนคอลัมนประจำ อาทิ รมเกลาชาวไทย กิจกรรมสำคัญ 

รอบรั้วภาคเหนือตอนลาง ภาษาไทยภาษาสื่อ รอยธรรม รัฐอยากเลาเราอยากรู Healthy club 

Tech News และทองเที่ยวทั่วถิ�นภาคเหนือตอนลาง เปนตน สามารถติดตามวารสาร PRD4 

NEWS ไดทาง https://region4.prd.go.th และลิงคเชื่อมโยงที่เผยแพรผานสื่อออนไลนตางๆ

 ภาคภูมิใจที่ไดทำงานกับสำนักประชาสัมพันธเขต 4 

ผานประสบการณทำงานที่หลากหลาย ทั้งงานโทรทัศน วิทยุ ดานชาง 

ขาว และรายการ จนกระทั่งงานวิชาการ ไดเห็นบุคลากรที่ตั้งใจทำงาน

ภายใตวิกฤตการณตางๆ ทั้งดานความคิดเห็นขัดแยงทางการเมือง

จนกระทั่งตองเผชิญกับวิกฤตการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 

สำนักประชาสัมพันธเขต 4 กรมประชาสัมพันธ ก็ยังสามารถทำงาน

ประชาสัมพันธเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารสำคัญที่เปนประโยชนตอการ

ใชชีวิตประจำวันของประชาชนไดอยางสมํ่าเสมอ ไมยอทอ  

 ในโอกาสครบ 36 ปนี้ เชื่อวา สปข.4 จะยังคงทำหนาที่

ประชาสมัพนัธข อ มลูขา วสารดๆี มปีระโยชนใ หป ระชาชนไดม ชีวีติทด่ีขีน้ึ

ตลอดไป

ปยะ เหลาบุรินทร

นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ



th

PRD409 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สวนขาวและรายการภูมิภาค

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตร�ยมความพรอมแหงชาติ

และแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4 มอบหมายให สวนขาว 

และรายการภูมิภาค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตร�ยมความพรอมแหงชาติ และแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย” วันที่ 11 มีนาคม 2565  ณ โรงแรมหรรษนันท จังหวัดพ�ษณุโลก 



th

PRD4 10“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

โครงการประกวดสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) 

และสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด (ส.ปชส.) ดีเดน ระดับเขต ประจำป  2565

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4 มีนโยบายที่จะพัฒนา

การใหบร�การ ระบบการทำงานของบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 และเพ�่อประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

และสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด ในพ�้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง จึงมอบหมายให 

สวนขาวและรายการภูมิภาค จัดโครงการฯ ข�้น ซึ่งป 2565 สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดดีเดน 

ระดับเขต รางวัลชนะเลิศ ไดแก สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร สถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทยดีเดน ระดับเขต รางวัลชนะเลิศ ไดแก สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดสุโขทัย โดยไดเขารับรางวัลในงานวันคลายวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ ปที่ 89 จาก 

นายธรีภทัร  ประยรูสทิธ ิ ปลดัสำนกันายกรฐัมนตร �  เมอ่ืวนัท ่ี 2  พฤษภาคม 2565  ณ  กรมประชาสมัพนัธ

สวนขาวและรายการภูมิภาค

 สปข.4 เปรียบเสมือนบานหลังที่สองของเรา และเปน

โรงเรียนชีวิต รูสึกภูมิใจมากที่ไดรับความรักจากบานหลังนี้ 

และความรูจากโรงเรียนแหงนี้ 

 “ตลอดระยะเวลา 36 ป สปข.4 เปนองคกรที่มี Core Value 

ที่พรอมจะพัฒนาในทุก ๆ ดาน รวมทั้งพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 

เพื่อสื่อสาร และสงสารไปยังประชาชนใหดีที่สุด ขอใหทุกคนทำงาน

ดวยความรัก มั่นใจในศักยภาพของตนเอง ถาหากเรามีใจในงาน 

และภูมิใจในหนาที่ของตน จะสามารถแปลงเปนพลังงานที่มีศักยภาพ

มหาศาลที่จะสงผลใหองคกรดำเนินตอไปอยางมั่นคงและยั่งยืน”

 เนื่องในโอกาสที่ สปข.4 ครบรอบ 36 ป ขอใหชาว สปข.4 

เปนผูนำดานการสื่อสาร เพื่อประชาชนตอไป

มยุรี เนียมสวรรค

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ



th

PRD411 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สวนเทคนิค

 นายเกษมสุข  บุญว�ชิต  ผูอำนวยการสวนเทคนิค  นำเจาหนาที่สวนเทคนิค  และเจาหนาที่ 

สำนักสงเสร�มและพัฒงานเทคนิค เขาดำเนินการตรวจสอบและแกไข ระบบกราวดของเคร�่องสง

ระบบดิจิตอลสถานีอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และสถานีอุตรดิตถ โดยตรวจสอบคา

ความตานทานของระบบกราวดให ได มาตรฐาน ปองกันฟาผา ซึ่งอาจจะทำใหอุปกรณ

การออกอากาศเสียหาย เพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพการออกอากาศ เกิดประโยชนสูงสุดตอ

พี่นองประชาชนในพ�้นที่ 



th

PRD4 12“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 นายเกษมสุข บุญว�ชิต ผูอำนวยการสวนเทคนิคและเจาหนาที่สวนเทคนิคไดรวมเปน

คณะทำงานการประมูลขายทอดตลาด วัสดุและครุภัณฑ สถานีถายทอดสัญญาณ สถานีว�ทยุ 

BBC จังหวัดนครสวรรค ใหเปนไป ดวยความเร�ยบรอย  ซึ่งมีผูสนใจเขารวมประมูลกวา  50  ราย  

 การทำงานของเรา ทำงานแบบญาติเขาใจ  ชวยเหลือกัน  

แบบพี่  แบบนอง  ทำใหงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ  

ในทุกปญหาชวยกันแกไข รวมใจ  รวมมือ  ผานปญหานอยใหญ  

ไดทุกปญหา ดวยพลังแหงความสามัคคี

สุชาติ ดีอินทร

นายชางไฟฟาชำนาญงาน

สวนเทคนิค



th

PRD413 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

ฝายบร�หารทั่วไป

 ฝายบร�หารทั่วไป จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สักการะสิ�งศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำขอพร 

ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4 และผูบร�หารในสังกัด เพ�่อความเปนสิร�มงคลแกบุคลากร

ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธเขต 4 เนื่องในวันข�้นปใหมไทย  



th

PRD4 14“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 ฝายบร�หารทั่วไป จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการประจำป 2564 

และกิจกรรมประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประชาสัมพันธประจำป ณ หองประชุมรวมใจภักดิ์ 

สำนักประชาสัมพันธเขต 4

 เนื่องในโอกาส สปข.4 ครบรอบ 36 ปนี้ ดิฉันนางอรุณี  สิงคำ 

ตำแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มีโอกาสไดเขียนความรูสึกที่มีตอ

องคกร 

 ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของขาราชการ

ในสังกัด สปข.4 กรมประชาสัมพันธ เนื่องจากเปนองคการที่มีความ

นาเชื่อถือ มีสื่อที่ทันสมัย สรางคุณประโยชนแกราชการอยางมากมาย 

ดิฉันจะขอใชความรูและความสามารถพัฒนางานและปฏิบัติงานที่ตนเอง

รับผิดชอบใหดีที่สุดคะ

อรุณี สิงคำ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ฝายบร�หารทั่วไป





th

PRD4 16“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด

ภาค 4

36 ป  สํานักประชาสัมพันธเขต 4
“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

13 สิงหาคม 2565



th

PRD417 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร

 การคัดเลือกสื่อมวลชนดีเดน สาขาตางๆ เพ�่อแจงรายชื่อใหกับกองอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร เพ�่อรับมอบรางวัลจากกองทัพภาคที่ 3 พ�ษณุโลก



th

PRD4 18“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 การจัดอบรมเคร�อขายนักประชาสัมพันธเคร�อขายดานสื่อสารมวลชน องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสานสัมพันธกับสมาชิก อาสามัครประชาสัมพันธประจำหมูบานและชุมชน 

(อป.มช.) ใหมารวมแลกเปลี่ยนเร�ยนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสื่อสมัยใหมและการใชงาน

สื่อสารสนเทศตางๆ เปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง

“สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ไดพัฒนาและนำเสนอ

ขอมูลขาวสารที่ใหความรูแกประชาชนในการเปน

องคกรสื่อสารมวลชนของภูมิภาค 9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง การทุมเท เสียสละ สนับสนุน

เพื่อสวนรวมของเจาหนาที่ทุกฝาย ภารกิจน้ีจะทำให

สำนักประชาสัมพันธเขต 4 กาวหนาตอไป”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร

วิเชียร เหลาเขตกิจ

ประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร



th

PRD419 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดตาก

“ผลิตสื่ออยางสรางสรรค 

กาวทันทุกสถานการณ” เราจะยึดมั่นอุดมการณ 

นำเสนอขาวสารอยางถูกตอง รวดเร็ว 

เพื่อประโยชนของพี่นองชาวไทยตลอดไป   

สุเทพ ประเสริฐนอย

ประชาสัมพันธจังหวัดตาก



th

PRD4 20“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดตาก

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดตาก จัดฝกอบรมเคร�อขาย ตามโครงการสงเสร�ม

และพัฒนาเคร�อขายดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 9 อำเภอ ของจังหวัดตาก



th

PRD421 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค

 สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

แหงชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค) ครั้งที่ 2 

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  นางพรเพชร  เขมว�รัตน  รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

เปน ประธานการประชมุคณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธแ หง ชาตริะดบัจงัหวดั (จงัหวดันครสวรรค)  

ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธจังหวัด

นครสวรรค ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติระดับจังหวัด (จังหวัด

นครสวรรค)  รายงานผลการดำเนนิการฯ เพอ�่ ตดิตามผลการดำเนนิงาน และเสนอผวู า ราชการจงัหวดั 

ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เพ�่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ตอไป
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PRD4 22“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอ

ขาวสาร ยุคดิจิทัล เพ�่อใหการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ”

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายชยันต ศิร�มาศ ผู วาราชการจังหวัดนครสวรรค 

เปนประธานเปดกิจกรรมฯ พรอมบรรยายใหความรู และนายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ

จังหวัดนครสวรรค กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคสำคัญของโครงการฯ เพ�่อพัฒนาข�ดความ

สามารถของบคุลากรทท่ีำหนา ทด่ีา นการประชาสมัพนัธข องหนว ยตา งๆในพน�้ ทจ่ีงัหวดันครสวสรรค

ใหสามารถเขาใจแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพ�่อการนำเสนอขาวสารตางๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ

 โดยที่กรมประชาสัมพันธ ไดกำหนดภารกิจ ในการเปน

ศูนยกลางการประชาสัมพันธภาครัฐ ใหการดำเนินงานประชาสัมพันธ

เปนไปอยางมีระบบ ใหประชาชนไดมีโอกาสรับรู  เกิดความรู  ความเขาใจ 

ไดใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

โดยเฉพาะในยุคขอมูลขาวสาร สื่อหลักและสื่อonline ในปจจุบัน   

สำนกังานประชาสมัพนัธจ งัหวดันครสวรรค  ในฐานะทเ่ีปน หนว ยงานหนง่ึ

ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ ไดตระหนักในหนาที่และไดสนับสนุน

นโยบายของกรมประชาสัมพันธมาอยางตอเนื่องไปพรอมกับเครือขายที่มี     

ในโอกาสวันครบรอบการกอตั้งสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ขอแสดง

ความยินดีและพรอมปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจไปพรอมกันอยาง

เต็มความสามารถ เพื่อสรางประโยชนตอประชาชน ตลอดไป สุภาพ พวงสมบัติ

ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค
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PRD423 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร

 8 กรกฎาคม 2565 พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ 

คนทห่ีนง่ึ เขา รว มสมัภาษณใ นรายการ “เกาะขา วเกาะตดิพจ� ติรไลฟ”  ทส่ีำนกังานประชาสมัพนัธจ งัหวดัพจ� ติร 

ศาลากลางจังหวัด ในโอกาสนำคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพ�้นที่จังหวัดพ�จิตร ในโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพ�้นที่ภาคเหนือ (ตอนลาง) โดยนางอัชณัฐ ปรารถนารักษ ประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร 

ใหการตอนรับ พรอมนำชมการผลิตรายการไลฟสดเลาขาวทางเฟสบุ กเพจ ภายในสำนักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร ซึ่งมีการใชอุปกรณที่มีอยู ในหนวยงาน และวัสดุเหลือใชมาประยุกต

เปนอุปกรณสำหรับไลฟสดเลาขาว นำเสนอนโยบายรัฐบาลและประเด็นสำคัญในพ�้นที่จังหวัดพ�จิตร 

สงเสร�มการกระตุนเศรษฐกิจ และสรางภูมิคุมกันใหประชาชนในการบร�โภคขาวสาร ตอตานขาวปลอม 

ออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 17.00-18.00 น. ทางเฟสบุกเพจ สนง.ประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร 

ผลิตรายการมาแลว รวม 110 ตอน  (ณ  25 กรกฎาคม 2565) ดูยอนหลังไดทางชองยูทูป ส.ปชส.พ�จิตร 

ประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร เปดบานตอนรับสมาชิกวุฒิสภา รวมรายการไลฟสด 

“เกาะขาวเกาะติดพ�จิตรไลฟ”
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PRD4 24“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 ผลงานเดนเชิงประจักษที่ทำใหสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร ผานการคัดเลือก

จากคณะอนุกรรมการสงเสร�มคุณธรรมฯ คือการสรางและรักษาเคร�อข ายเฝาระวังข าวปลอม 

โดยดำเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2559-ปจจ�บัน เนนการปองกันและแกปญหาขาวปลอม ขาวลวง 

ขาวบิดเบือนในจังหวัดพ�จิตร ผานการทำงานรวมกันของเคร�อขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

ผูนำทองถิ�น นักเร�ยนนักศึกษา รวมทั้งแนะนำสรางภูมิคุมกันใหคนพ�จิตรไมเปนเหยื่อขาวปลอม ตามแนวทาง 

“กอนเชื่อขาว เขาเลาวา” ทำใหสถานการณขาวปลอมในพ�จิตรลดลง ประชาชนตื่นตัวสอบถามขอมูล

ขอเท็จจร�งกอนเชื่อ แชรขาว และหากเกิดเหตุการณดังกลาว สามารถแกไขชี้แจงไดครบถวนภายใน 7 ชั่วโมง 

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร กำหนดจัดกิจกรรมเสนอผลการดำเนินงาน เขตปลอดเฟคนิวส 

ติดอาวุธประชาชน เช็ค ชัวร แชร ในเดือนกันยายนนี้ 

 ทุกๆ ครั้งที่ไดขับรถไปราชการที่สำนักประชาสัมพันธเขต 4 

รูสึกมีความสุข และภาคภูมิใจที่มีโอกาสเปนสวนหนึ่งขององคกร

ดานการสื่อสารประชาสัมพันธที่สรางประโยชนใหประชาชน 

ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบวันกอตั้ง สปข.4 ปที่ 36 

ที่เวียนมาอีกครั้ง เปรียบเสมือนองคกรที่เติบโตขึ้นและแข็งแกรงขึ้น

ในทุกๆ วัน ทุกๆ ป
ไพรสน กลิ่นจุย

พนักงานขับรถยนต

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร ไดรับการคัดเลือก “องคกรคุณธรรมตนแบบโดดเดน” 

หนึ่งเดียวของจังหวัดพ�จิตร เตร�ยมเขารับรางวัลจากคณะกรรมการสงเสร�มคุณธรรมแหงชาติ ตนป 2566



th

PRD425 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�ษณุโลก

 สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�ษณุโลก จัดกิจกรรม “แถลงขาวประจำเดือน” เดือนละ 1 ครั้ง 

ปงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ�น 12 ครั้ง ตามโครงการภายใตการเพ�่มศักยภาพ และข�ดความสามารถ

การบร�หารจัดการจังหวัดพ�ษณุโลก โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพ�ษณุโลก แตละครั้ง

มีสื่อมวลชนรวมงานจำนวนกวา 60 คนและหนวยงานที่รวมแถลงขาวจำนวน 50 หนวยงาน ถือเปนกิจกรรม 

ON GROUND ที่ไดรับความสนใจจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนอยางตอเนื่อง
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PRD4 26“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 กิจกรรม “การสรางภาพลักษณความเปนมืออาชีพดานการประชาสัมพันธ” ปงบประมาณ 2565 

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�ษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุน ใหบุคลากรของหนวยงาน

ระดับจังหวัด (ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ) จำนวน 50 คน โดย รุนที่ 1 อบรมความรูเร�่องเทคนิค

การถายภาพเพ�่อการประชาสัมพันธ รุนที่ 2 อบรมความรูดานการเข�ยนขาว และกลยุทธการประชาสัมพันธ

ผานสื่อโซเชียล ทั้งนี้ การอบรมทั้ง 2 รุ น ถือเปนการสรางภาพลักษณความเปนมืออาชีพดานการ

ประชาสัมพันธ ใหแกหนวยงาน

 ครบรอบ “36 ป สำนักประชาสัมพันธเขต 4” ในป 2565 

นี้ ตรงกับปเสือ 

ขอใหแข็งแกรงอยางเสือ : มีพละกำลังเหลือ แข็งแรง รวดเร็ว

อยูอยางเสือ : มีสติ พรอมรับมือกับอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง

สมดั่งเปน "องคกรหลักดานประชาสัมพันธ และการสื่อสาร

มวลชน บนพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง" 
มัทธิดา ธรรมราช ตินะมาตร

นักประชาสัมพันธชำนาญการ

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�ษณุโลก
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PRD427 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ

    9 พฤษภาคม 2565 นายสุทัศน บุตรสุวรรณ ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ ใหการตอนรับ

นางรุงรัตนา บุญ-หลง ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตร� เขตท ี่ 17 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตาม

โครงการที่ดำเนินการในพ�้นที่ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ พรอมรวมประชุมฯ 

และลงพ�้นที่ตามบทบาทภารกิจหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ ในการสอดสอง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และโครงการอื่นๆที่ดำ เนินการในพ�้นที่ จั งหวัด เพชรบูรณ  

ประจำปงบประมาณ 2565  โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขารวมประชุมและลงพ�้นที่ดังกลาว
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PRD4 28“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 เปนองคกรสำคัญในระดับ

ภูมิภาค ทำหนาที่ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

และกรมประชาสัมพันธ ในการสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน 

สรางการรับรูและเขาใจใหกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ  พรอมรวมมือ

สนับสนุนภารกิจในทุกๆดาน เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนตลอดไป

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ

สุทัศน ราศรีชัย

นักประชาสัมพันธชำนาญการ

นายสุทัศน บุตรสุวรรณ ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ  รวมมอบสิ�งของ

พระราชทานใหแกผูประสบอัคคีภัยในพ�้นที่ตำบลบอไทย อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

 12 กรกฎาคม 2565 นายสุทัศน บุตรสุวรรณ ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ รวมมอบสิ�งของ

พระราชทานใหแกผู ประสบอัคคีภัยในพ�้นที่ตำบลบอไทย อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ โดยมี

นายชัชวาลย เบญจสิร�วงศ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ เปนประธาน พรอมหัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการมลูนธิริาชประชานเุคราะห  ในพระบรมราชปูถมัภป ระจำจงัหวดัเพชรบรูณ  หวัหนา สว นราชการ 

สมาชิกเหลากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ ชมรมแมบานมหาดไทย กำนัน ผูใหญบาน และจิตอาสา เขารวมพ�ธี 

โดยไดมอบเง�น ถุงยังชีพ เคร�่องอุปโภคบร�โภค ขาวสาร อาหารแหง น้ำดื่ม และสิ�งของเคร�่องใชตางๆ 

ใหกับนายสมชาย แสนว�เศษ อายุ 53 ป เลขที่ 98 หมู 9 ตำบลบอไทย อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

เจาของบานผูประสบอัคคีภัย เพ�่อเปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบอัคคีภัย
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PRD429 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเคร�อข าย

ประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับรู  และนำไป

พัฒนาคุณภาพชีว�ต



th

PRD4 30“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 จังหวัดสุโขทัย ลงพ�้นที่ตรวจสอบสินคาประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ชวงวันสำคัญ

ทางพระพ�ทธศาสนา “วันมาฆบูชา” รักษาความเปนธรรมใหกับประชาชนที่ไปเลือกซื้อ เพ�่อนำไปถวาย

แดพระภิกษุสงฆ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป สำนักประชาสัมพันธเขต 4 

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดชวยอำนวยอวยพรใหผูบริหาร 

และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธเขต 4 

จงพบแตความสุขความเจริญ และขอใหเปนสื่อกลาง

สงตอขอมูลขาวสาร ไปสูประชาชนแบบนี้ตลอดไป 

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย

สมัชชา ฝางเสน

นักประชาสัมพันธชำนาญการ



th

PRD431 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสหว�ช อภิชัยว�ศรุตกุล รองผู วาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 

เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 

2/2565 ณ หองประชุมสวางคบุร� ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ 



th

PRD4 32“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายคีร�วัฒน อนพรอม ประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ เปนประธาน

การประชุมหนวยงานระดับจังหวัดเพ�่อจัดทำประเด็นที่สอดคลองกับเร�่องสื่อสารสำคัญ ประจำป 2565 

ครั้งที่ 4 /2565 ณ ราน REST @ The River หมู 3 บานหมอนไม ตำบลปาเซา อำเภอเมืองอุตรดิตถ 

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 เปนหนวยงานราชการสวนกลาง

ที่อยูในภูมิภาค กำกับดูแล สื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่อใหม 

และประสานงานดานการประชาสัมพันธรวมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ

จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งปจจุบันปฏิบัติราชการอยางเขมแข็ง และมี

ประสิทธิภาพ 

 ในโอกาสครบรอบ 36 ป สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด

อุตรดิตถขออำนวยพร สิ่งที่หนวยงานและบุคลากร รวมกระทำในงาน

ที่เกิดประโยชนตอประเทศและประชาชน จงเปนพลวัฒนหนุนนำให 

องคกรและบุคลากรแหงน้ีจงมีแตความเจริญและความผาสุกตลอดไป

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ

คีรีวัฒน อนพรอม

ประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ



th

PRD433 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

 ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี รวมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโคว�ด-19  ในจังหวัด

อุทัยธานี เพ�่อเสร�มสรางภูมิคุมกันหมู ภายใตกิจกรรม “โคว�ดจะหยุดได ถาชาวอุทัยพรอมใจฉีดวัคซีน 

100%” พรอมใหกำลังใจผูปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย กำนัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 

สารวัตรกำนัน แพทยประจำตำบล และผูชวยแพทยประจำตำบล รวมทั้ง อสม.ทุกคน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีน

จะแบงเปน กลุมผูลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “หมอพรอม” กลุมที่ลงทะเบียนกับ อสม. กับโรงพยาบาล 

และกลุมผูที่เดินทางมาลงทะเบียน  ณ จ�ดใหบร�การฉีดวัคซีน



th

PRD4 34“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 เปนหนวยงานดานการ

ประชาสัมพันธของภาครัฐที่สรางการรับรูบริการประชาชน

ในพื้นที่ไดอยางทั่วถึง มาจนครบรอบ 36 ป ทั้งสื่อโทรทัศน 

และสื่อวิทยุ ตลอดจนสื่อโซเชียลมีเดีย มีชองทางการสื่อสาร

การรับรูเขาถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยไดอยางครบถวน

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

สมนึก สรอยวิชา

ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

 ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายสมนึก สรอยว�ชา ประชาสัมพันธ

จังหวัดอุทัยธานี พรอมดวยเจาหนาที่ของสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี รวมประกอบพ�ธี

ถวายเคร�่องราชสักการะและวางพานพ�ม และพ�ธีจ�ดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ที่ ลานสุพรรณิการ 

หนาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เพ�่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จ

พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพ�มลลักษณ พระบรมราชินี 





th

PRD4 36“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

ในสังกัด

36 ป  สํานักประชาสัมพันธเขต 4
“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

13 สิงหาคม 2565



th

PRD437 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

หอการคาจังหวัดกำแพงเพชร สมาคมนักขาวสวนกลางและทองถิ�นกำแพงเพชร จัดโครงการ 

“ชวนนองเลนดนตร� อยางไมมียาเสพติด” เวทีแสดงเปดโอกาสให เด็ก เยาวชน ประชาชน และผูที่สนใจทั่วไป 

รวมแสดงความสามารถทางดานดนตร� อยางไมมีจำกัดฝมือ ไมมีการประกวด ไมมีการแขงขันบนเวที

แบบฟร�สไตล ทุกวันศุกร รวม 6 ครั้ง 7, 14, 21, 28 มกราคม และ 4, 11 กุมภาพันธ 2565 

ณ สวนสาธารณะสิร�จิตอุทยาน ร�มแมน้ำปง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร

FM 97.75 MHz

โครงการ “ชวนนองเลนดนตร�  อยางไมมียาเสพติด”



th

PRD4 38“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

จดัโครงการอบรมผปู ระกาศขา วชมุชน และ “โครงการสรา งหอกระจายขา ว เสยีงตามสาย สวท.กำแพงเพชร” 

พ.ศ. 2565 ผานการทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางนายชัยวัฒน ศุภอรรถพานิช 

นายกเทศมนตร�เมืองกำแพงเพชร กับนายสัจจา ปญญาธิ ผู อำนวยการสถานีว�ทยุแหงประเทศไทย 

จังหวัดกำแพงเพชร เพ�่อสรางเคร�อขายดานการประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ 

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร โดยการใหความรูแกผูประกาศหอกระจายขาว 

เสียงตามสายชุมชน มีความรู ความเขาใจ เร�่องการเข�ยน การพ�ด เพ�่อการประชาสัมพันธเผยแพร

ทางหอกระจายข าวเสียงตามสายได อย างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน มีความรู   ความเข าใจ 

เร�่องการใชการดูแลบำรุงรักษา การตรวจซอม แกไขปญหาเบื้องตนของอุปกรณหอกระจายขาว 

เสียงตามสายชุมชน โดยในวันที่  19 กรกฎาคม 2565 และศึกษาดูงานดานการกระจายเสียง

ที่  สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่  20 กรกฎาคม 2565 

ซึ่งมีผูเขารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน 

 ขอแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธเขต 4 

กรมประชาสัมพันธ เนื่องในโอกาสครบรอบวันกอตั้ง ปที่ 36 

ขอขอบคุณในการดำเนินภารกิจดานประชาสัมพันธนโยบายภาครัฐ 

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ตลอดจนการดูแล และใหแนวทาง

การปฏิบัติงานสำหรับสื่อวิทยุโทรทัศน  รวมถึงสื่อวิทยุกระจายเสียง

ในระดับภูมิภาค เพื่อใหการประชาสัมพันธเขาถึงประชาชน มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชนมากที่สุด
อัญชลิกา ครองเกษร

นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ

โครงการสรางเคร�อขายหอกระจายขาว เสียงตามสาย สวท.กำแพงเพชร

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร

FM 97.75 MHz



th

PRD439 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดตาก พัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล โดยจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ เร�่อง การตัดตอว�ดิทัศนดวยโปรแกรม Wondershare Filmora เพ�่อใหบุคลากรมีความรู  

และทักษะ ในการผลิตชิ�นงานที่มีคุณภาพ และนำไปเผยแพร ผาน Social Media เพ�่อการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร ที่ทันสมัย และเขาถึงประชาชนไดมากข�้น 

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดตาก

FM 102 MHz, AM 864 KHz



th

PRD4 40“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สถานวีท� ยกุระจายเสยีงแหง ประเทศไทย จงัหวดัตาก ดำเนนิการประชาสมัพนัธ  โครงการสมาชกิวฒุสิภา

พบประชาชน ในพ�้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนลาง) ณ จังหวัดตาก ระหวางวันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 

โดย นางศิร�รัตน ออนดี ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดตาก พรอมขาราชการ

และเจาหนาที่ ดำเนินการถายทอดเสียงการพบปะหัวหนาสวนราชการและผูนำทองที่ของอำเภอสามเงา 

การเยย่ีมชมการบรห� ารจดัการศนูยเ ครอ� ขา ยปราชญช าวบา น ชมุชนแมร ะวาน ตำบลยกกระบตัร และตดิตาม

การพบปะกลุมเกษตรกรสวนลำไย เพ�่อรับฟงปญหา อุปสรรคและการขอรับความชวยเหลือในการ

ประกอบอาชีพตามแนวทางเกษตรแปลงใหญ ในพ�้นที ่ตำบลเชียงทอง  อำเภอวังเจา  จังหวัดตาก

 ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 36 ป วันกอตั้ง สปข.4 

ผมไดมาทำงานที่ สวท.ตาก/สปข.4 เปนเวลา 29 ป  ผมรูสึกมีความ

ผูกพัน และความภาคภูมิใจ ที่ไดรวมงานกับ ชาว สปข.4 ผมขอ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุมครอง

ใหชาว สปข.4 ทุกทาน มีแตความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงและนำพา 

สปข.4 ใหประสบความสำเร็จเจริญกาวหนาตอไปนะครับ

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดตาก

FM 102 MHz, AM 864 KHz

เสงี่ยม ทานุชิต

นายชางไฟฟาชำนาญงาน



th

PRD441 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 วันศุกรที่ 8 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันครบรอบการกอตั้งสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค ซึ่งในป2564 รวมระยะเวลา ได 28 ป จึงไดจัดกิจกรรมทำบุญสถานีฯ ข�้น  

โดยมีพ�ธีทางศาสนา สักการะพระอินทรเปาสังข สิ�งศักดิ์สิทธิ์ของกรมประชาสัมพันธ ไหวเจ าที่ 

และเจาแมตะเคียนทอง  เพ�่อเปนสิร�มงคลแกขาราชการและเจาหนาที่ตลอดไป   

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค

FM 93.25 MHz



th

PRD4 42“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค ดำเนินการ

ถายทอดเสียง นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตร�ประจำสำนักนายกรัฐมนตร� เดินทางมาเปนประธาน

เปดโครงการ “DIPROM ยกระดับสินคาชุมชน กระตุนเศรษฐกิจฐานราก นำสูรายไดคืนถิ�นชุมชน” 

จัดโดยกรมสงเสร�มอุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ณ หองประชุมเทศบาลนครนครสวรรค อำเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค  

 สปข.4 เปรียบเสมือนไมใหญที่ยืนนาน แผกิ่งกานเปนรมเงา

ใหพวกเราพักพิงอาศัยอยางรมรื่น สุขใจ 

 36 ป ที่พวกเรามุงมั่นนำขาวสารเผยแพรไปในทุกชองทาง 

ใหทุกชุมชนในโลกกวางไดรับรูและเขาใจ โดยยึดมั่นความถูกตอง 

เที่ยงตรง และมีประโยชนแกประชาชน ดังความมุงหมายของนองพี่

รวมอุทิศ กายใจ ผูกรัก สามัคคี

ไพฑูรย บุญคง

นายชางไฟฟาชำนาญงาน

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค

FM 93.25 MHz



th

PRD443 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก จัดทำโครงการสำรวจเคร�อขาย

หอกระจายขา ว ประจำป  2565 โดยทอดแบบสอบถามผานนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพ�ษณุโลก 

พรอมกับการพบปะเคร�อขายหอกระจายขาวที่มีอยูเดิม เพ�่อสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีตอไป 

ทั้งนี้  ไดรับความรวมมือจากสำนักงานสถิติจังหวัดพ�ษณุโลก ในการสรุปผล และจัดทำรายงาน

ผลการสำรวจในครั้งนี้

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

FM 94.25 MHz, AM 1026 KHz



th

PRD4 44“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก รวมกับ สำนักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพ�ษณุโลก จัดฝกอบรมพัฒนาการผลิตรายการว�ทยุ ตามโครงการ

อบรมดเีจเยาวชน ประจำป 2565 ระหวา งวนัท ่ี23-24 กรกฎาคม 2565 ณ สถานวีท� ยกุระจายเสยีงแหง ประเทศไทย 

จังหวัดพ�ษณุโลก

 เพ�่อเสร�มสรางความรู ความเขาใจในการผลิตรายการว�ทยุ การรายงานขาว ทางสถานีว�ทยุ

กระจายเสียง นำไปใชในการเผยแพรความรูดานการปองกันภัยรอบตัว ภัยจากสิ�งยั่วยุหร�อยาเสพติด 

และการใหความรู ที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กตามความสนใจ สามารถนำไปพัฒนาตอยอดได

อยางตอเนื่อง โดยมีเยาวชนจาก 9 โรงเร�ยน ประกอบดวย โรงเร�ยนจานกรอง/โรงเร�ยนวังน้ำคูศึกษา

/อาชีวศึกษา/โรงเร�ยนบานกรางว�ทยาคม/เตร�ยมอุดมศึกษา/ว�ทยาลัยสารพัดชาง/พ�ทธชินราชพ�ทยา  

จำนวน  20  คน  เขารับการอบรม ในครั้งนี้ 

        “ดิฉัน “  รูสึกอิ่มเอิบใจมากทีไดเปนสวนหนึ่งของ สำนัก-

ประชาสัมพันธเขต 4 พิษณุโลก  สิ่งที่ดีที่สุดของกาลเวลาที่ลวงเลย

มาถึง 36 ป คือ  การเปนหนวยงานทองถิ่นที่กำกับดูแลการดำเนินงาน

ดานการประชาสัมพันธในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง เพื่อผลประโยชน

ของประชาชน ที่ไดรับขอมูลขาวสารจากความรวมมือของเจาหนาที่

ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ  และดิฉันยังมองวาเรายังจะยืนหนึ่ง

ดานการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ยืนยาวไปในอนาคต

ขางหนาอีกดวย”

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

FM 94.25 MHz, AM 1026 KHz

พัชรินทร จันทรานนท

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ



th

PRD445 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 วนัท ่ี20 กมุภาพนัธ  2565 นางสาวนนัทนยี   ตบิใจ ผอู ำนวยการสถานวีท� ยกุระจายเสยีงแหง ประเทศไทย 

จังหวัดเพชรบูรณ นำขาราชการและเจาหนาที่ รวมวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกว�รกรรมผูเสียสละเขาคอ 

ประจำป 2565 ณ บร�เวณอนุสรณผูเสียสละเขาคอ อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เพ�่อรำลึกถึงว�รกรรม 

แดว�รชนผูกลาหาญ และเสียสละตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย

 ในการน ้ี สถานวีท� ยกุระจายเสยีงแหง ประเทศไทย จงัหวดัเพชรบรูณ  ทำการถา ยทอดเสยีงการจดังาน 

ตั้งแตเวลา 09.00 น. จนเสร็จสิ�นพ�ธี

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ

FM 102.75 MHz



th

PRD4 46“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 วันที่  21 กรฏาคม 2565 นางสาวนันทนีย ติบใจ ผู อำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แห  งประ เทศไทย จั งหวัด เพชรบูรณ   นำข าราชการและ เจ  าหน าที่  ร  วมปล อยพันธุ สัตว น้ ำ 

เพ�่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บร�เวณสระน้ำภายในสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ โดยปลาที่ปลอยประกอบดวย ปลานิล ปลาตะเพ�ยน ปลาหมอเทศ 

ปลาสรอย ไดรับการสนับสนุนพันธุสัตวน้ำจากศูนยว�จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดเพชรบูรณ 

จำนวน 10,000 ตัว

 หลายสิบปของการไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวสื่อวิทยุกระจายเสียง 

ในสังกัด สปข. 4 กรมประชาสัมพันธ นับเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่ง เพราะวิทยุ

กระจายเสียง เปนสื่อคูครัวคูบานคูสังคม ผูกพันและเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย

อยางยาวนาน มอบทั้งสาระความรู ขาวสารและความบันเทิงแกผูรับฟงทุกชนชั้น 

ทุกเพศทุกวัย เขาถึงไดงาย สะดวกตอพกพาเคลื่อนที่

 ในโอกาสครบรอบ 36 ป ของ สปข.4  แมโลกแหงเทคโนโลยีของสื่อ และการ

เผยแพรสงตอขาวสาร จะเปลี่ยนแปลงกาวลํ้าอยางรวดเร็ว แตผมยังคงเชื่อและมั่นใจวา 

คนวิทยุกรมประชาสัมพันธ จะยังคงอัตลักษณ เสนหและจิตวิญญาณของวิทยุ

กระจายเสียง ซึ่งเปนอีกหนึ่งในสื่อสำคัญขององคกรแหงนี้ใหคงอยู สนองประโยชน

ของประชาชนและเคียงคูกับสังคมไทยตลอดไป
ไชยยงค ไชยปน

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ

FM 102.75 MHz



th

PRD447 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 นางเบญจภัทร หมวกทอง ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย 

นำบุคลากรทำการถายทอดเสียงภารกิจ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร� และรัฐมนตร�วาการ

กระทรวงกลาโหม พรอมคณะ ในการลงพ�้นที่ตรวจติดตามสถานการณอุทกภัยและมอบสิ�งของบรรเทาทุกข

ใหแกผูประสบภัยพ�้นที่ตำบลวังใหญ ตำบลบานไร อำเภอศร�สำโรง จังหวัดสุโขทัย

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

FM 93.75 MHz



th

PRD4 48“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางเบญจภัทร หมวกทอง ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัยนำบุคลากรเขารับมอบโลรางวัล ชนะเลิศการประกวดสถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทยในสวนภูมิภาคดีเดน ประจำป 2564 จากนายธีรภัทร ประยูรสิทธ ิปลัดสำนักนายกรัฐมนตร� 

ในงานวันครบรอบการสถาปนากรมประชาสัมพันธ 89 ป ที่อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ  

 เนื่องในโอกาสครบรอบวันกอตั้งสำนักประชาสัมพันธเขต 4 

ปที่ 36 ดิฉันในฐานะขาราชการในสังกัด มีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง 

ที่ไดทำงานและเปนบุคลากรในสังกัด มาโดยตลอดกวา 20 ป  

ดิฉันไดเห็นความเติบโตและเห็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

อยางรวดเร็วในยุคดิจิตอล และตามสถานการณของโลกอยางมั่นคง

ของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 ดิฉันจะยังคงตั้งใจที่จะทำงาน

อยางเต็มกำลังความสามารถ  มุงมั่น  ซื่อสัตย  สุจริต ตลอดของการ

รับราชการจนเกษียณอายุราชการเพื่อเปนเกียรติแกตนเองและวงศตระกูล

สืบตอไป

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

FM 93.75 MHz

พรศิลป เชื้อเมืองพาน

นายชางไฟฟาชำนาญงาน



th

PRD449 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ ผลิตขาวและรายการ ทั้งสื่อว�ทยุ โซเชียล 

และอื่นๆ จนมีหนวยงานภายนอกไววางใจใหเปนว�ทยากร

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ

FM 96.75 MHz

ไดรับความไววางใจจากหนวยงานภายนอก 

ถายทอดองคความรูดานการผลิตคลิป VDO เข�ยนขาว และผลิตสื่อใหม 



th

PRD4 50“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 นางสุร�ย แสงทอง ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ 

นำเจาหนาที่รับมอบโลรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานภายนอก ที่เห็นผลการปฏิบัติงาน

ดานสื่อสารมวลชน จนไดรับใบประกาศเกียรติคุณตางๆ ไดแก ไดรับใบประกาศเกียรติคุณหนวยงานที่

รวมสนับสนุนการดูแลรักษาผูปวยโคว�ด-19, ไดรับมอบเกียรติบัตรสื่อมวลชนที่รวมในการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร สถานการณโรคโคว�ด-19, ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย ดีเดน ระดับเขต 4 ประจำป 2564 และไดรับมอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ

สื่อมวลชนคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม หร�อคนดีศร�อุตรดิตถ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ

 ยุคดิจิทัล...ในยุคที่ทั้งผูบริหาร ผูปฏิบัติ ตองมีการปรับตัวใหทัน

กับการเปลี่ยนแปลงทามกลางการพลิกผันทางเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม 

อีกทั้งการเผชิญกับวิกฤตของโรคโควิด-19 แตทุกหนวยสื่อ “ทีม PRD.4” 

ยังคงรักษาไวมั่นในหลักของความถูกตอง รวดเร็ว ซื่อตรงตอจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ยึดหลักสำคัญคือการมีเปาหมายเดียวกัน รวมคิด พูดคุย 

รวมใจอยางสอดคลองกัน เพื่อใหงานในทุกแพลตฟอรมสามารถสำเร็จ

ไดงายขึ้น ดิฉันตัวแทน สวท.อุตรดิตถ จึงภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง

ในการทำหนาที่เปนสื่อกลางระหวางภาครัฐกับประชาชน และเชื่อมั่นวา 

สำนักประชาสัมพันธเขต 4 วันนี้พรอมจะกาวไปสู  “ปที่ 36 สื่อสารทันสมัย  

สรางความเขาใจสังคม” อยางมั่นคง

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ

FM 96.75 MHz

สุรีย แสงทอง

ผอ.สวท.อุตรดิตถ

รับมอบโลรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จากหนวยงานตางๆ



th

PRD451 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 การพัฒนาสื่อใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับกรม การประกวดคลิปสารคดีสั้นสงเสร�มการออม

ของ กอช. ประเภทกลุมสถานีว�ทยุ พรอมรับเง�นรางวัล 30,000 บาท 

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

FM 103.75 MHZ



th

PRD4 52“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 โครงการการจัดว�ทยุออนไลนของผูรวมผลิตรายการในสถานการณโคว�ด -19 ตั้งแตเดือนธันวาคม 

2564 เพ�่อแกปญหาการที่ผูจัดไมสามารถมาจัดรายการที่สถานีได ซึ่งนอกจากจะชวยใหการออกอากาศ

ทำไดอยางตอเนื่องแลว ยังชวยลดความเสี่ยงของเจาหนาที่ที่จะติดเชื้อโคว�ด-19 จากบุคคลภายนอก 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอการออกอากาศเนื่องจากบุคลากรของสถานีฯ มีจำนวนจำกัด นอกจากนี้ ยังเปนการ

อำนวยความสะดวกแกเคร�อขายชวยใหประหยัดทั้งเวลาและลดการสิ�นเปลืองน้ำมันที่ใชเดินทางมา

จัดรายการอีกดวย

 ในยุคดิจิทัล แมสื่อออนไลนเปนที่นิยมสำหรับคนทั่วไป 

แตสื่อหลักมีขอไดเปรียบ คือ การเปนแหลงขอมูลขาวสารที่มีความ

นาเชื่อถือ สำนักประชาสัมพันธเขต 4 (สปข.4) หนวยงานสื่อในสังกัด 

ไดปรับวิธีการทำงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มชองทางเผยแพรขอมูล

ขาวสาร นำเสนอเนื้อหานาสนใจ ตรงกับความตองการของผูบริโภค

อยางมืออาชีพ #Happy anniversary 36 ป  สำนักประชาสัมพันธ

เขต 4

โครงการจัดว�ทยุออนไลนในสถานการณโคว�ด-19

สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

FM 103.75 MHZ

นิคม แกวทันคำ

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ



th

PRD453 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

การประชาสัมพันธยุทธศาสตรชาติ

ประจำปงบประมาณ 2565

โครงการประชาสัมพันธเพ�่อเสร�มสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ (ชาติ

ศาสนา พระมหากษัตร�ย)

โครงการประชาสัมพันธสงเสร�มความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ

โครงการประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการประชาสัมพันธการจัดการปญหาแรงงานตางดาว 

โครงการประชาสัมพันธการแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการสรางความเขาใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต(บูรณาการ)  

โครงการประชาสัมพันธการเปนประชาคมอาเซียน 

โครงการประชาสัมพันธการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพ�เศษ และสงเสร�ม SMEs 

โครงการประชาสัมพันธสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพ�ษสุนัขบา 

โครงการรณรงคใชสื่ออยางสรางสรรคและรูเทาทันสื่อ 

โครงการประชาสัมพันธเตร�ยมความพรอมเพ�่อรองรับสังคมสูงวัย (บูรณาการ) 

โครงการประชาสัมพันธการรักษาสิ�งแวดลอมเพ�่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

โครงการประชาสัมพันธการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม 

โครงการประชาสัมพันธการตอตานการทุจร�ตและประพฤติมิชอบ (บูรณาการ)

โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพ�่อปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม

โครงการสำรวจความตองการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ประจำป 2565

โครงการประชาสัมพันธการเปนเจาภาพเอเปคของไทย ป 2565

1
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 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ไดรับการจัดสรรงบประมาณภารกิจยุทธศาสตร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ�่อประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจในยุทธศาสตรชาติ

และนโยบายรฐับาลทเ่ีผยแพรผ า นสอ่ืกรมประชาสมัพนัธ  ทง้ัสอ่ืวท� ยโุทรทศันแ ละวท� ยกุระจายเสยีง

ครอบคลุมทุกประเด็น และประชาชนมีโอกาสไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว 

ทนัตอ เหตกุารณ  ตลอดจนการขบัเคลอ่ืนการบรรลเุปา หมายตามแผนแมบ ท ภายใตย ทุธศาสตรช าต ิ

และแผนสำคัญของประเทศ จำนวน 17 โครงการ งบประมาณทั้งสิ�น 2,839,500 บาท (สองลาน

แปดแสนสามหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ดังนี้

15

16

17
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PRD4 54“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สปข.4 จัดพ�ธีถวายสัตยปฏิญาณเพ�่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจำป 2565 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4 นำคณะผูบร�หาร ขาราชการ 

บุคลากรสำนักประชาสัมพันธเขต 4 รวมพ�ธีถวายสัตยปฏิญาณ เพ�่อเปนขาราชการที่ดี

และพลงัของแผน ดนิ ประจำป  2565 เนอ่ืงในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา อยหู วั 

70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บร�เวณลานหนาเสาธง สำนักประชาสัมพันธเขต 4 เมื่อวันที่ 

27 กรกฎาคม 2565 เพ�่อแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนใหขาราชการ และเจาหนาที่ไดแสดง

ความมงุ มน่ัแนว แนท จ่ีะเปน ขา ราชการทด่ีแีละพลงัของแผน ดนิ ปฏบิตัหินา ทต่ีามรอยพระยคุลบาท 

ในฐานะขาของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติสืบไป



th

PRD455 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

  ขาราชการและเจาหนาที่สำนักประชาสัมพันธเขต 4 รวมเปนสวนหนึ่งของจิตอาสา

พระราชทาน “เราทำความดี ดวยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ที่นอกจากการเปนจิตอาสาฝายประชาสัมพันธชวยงานประชาสัมพันธ และใหบร�การขอมูล

การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ แลว ยังสมัครใจชวยเหลือผูอื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 

และสติปญญา ในการทำงานที่เปนสาธารณประโยชน โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ 

รวมเปนสวนหนึ่งของจิตอาสาพระราชทาน

“เราทำความดี ดวยหัวใจ”



th

PRD4 56“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

รวมเปนสวนหนึ่งของจิตอาสาพระราชทาน

“เราทำความดี ดวยหัวใจ”



th

PRD457 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 นางระพพ� ร มสีอาด ผอู ำนวยการสำนกัประชาสมัพนัธเ ขต 4 พรอ มคณะ จดัคาราวานปน สขุ

จากทำเนียบรัฐบาล นำ “ถุงปนสุข” ของสำนักนายกรัฐมนตร� อีกทั้งมีอาหารและน้ำดื่ม

ที่สำนักประชาสัมพันธเขต 4 จัดหาไปมอบใหกับนอง ๆ เด็กนักเร�ยนกลุมเปราะบาง โรงเร�ยน

วัดกลางสุร�ยวงศ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพ�ษณุโลก เพ�่อเปนของขวัญเนื่องใน

วันเด็กแหงชาติ และวันข�้นปใหม 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

สปข.4 จัดคาราวานปนสุข นำ “ถุงปนสุข” 

มอบใหเด็กนักเร�ยน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 2565



th

PRD4 58“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สปข.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรภารกิจนายกรัฐมนตร�และคณะ

ลงพ�้นที่ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4 นำทีมคณะเจาหนาที่

จากสำนักประชาสัมพันธเขต 4 สถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก 

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดพ�ษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร สถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค และจังหวัดสุโขทัย ประจำตามจ�ดตรวจราชการ 

และพบปะประชาชนของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร� เพ�่อทำการประชาสัมพันธ 

และเผยแพรภารกิจนายกรัฐมนตร�และคณะลงพ�้นที่ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 

7 กรกฎาคม 2565
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PRD459 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ติดตามการลงพ�้นที่

ของรัฐมนตร�ประจำสำนักนายกรัฐมนตร�

 สำนักประชาสัมพันธ 4 ติดตามการลงพ�้นที่ของ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตร�

ประจำสำนักนายกรัฐมนตร� เปนประธานในพ�ธีเปดโครงการ “DIPROM ยกระดับสินคาชุมชน 

กระตุนเศรษฐกิจฐานราก นำสูรายไดคืนถิ�นชุมชน” ทาง เพจสำนักประชาสัมพันธเขต 4 และ 

เพจสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด พรอมกันนี้ยังถายทอดเสียงทาง สถานีว�ทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค  คลื่น FM 93.25 MHz



th

PRD4 60“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจรองนายกรัฐมนตร�

และรัฐมนตร�วาการกระทรวงพาณิชยลงพ�้นที่จังหวัดสุโขทัย

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจ นายจ�ร�นทร ลักษณว�ศิษฏ 

รองนายกรัฐมนตร� และรัฐมนตร�วาการกระทรวงพาณิชย ลงพ�้นที่ตรวจติดตามผลดำเนินการ

โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว มอบเช็คชำระหนี้ และมอบโฉนดที่ดินของกองทุน

ฟนฟ� และพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยไดเขาพบปะกับสมาคม

พอคาจังหวัดสุโขทัย ผู ประกอบการทองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย และมอบสิ�งของบรรเทาทุกข

ใหกับผูประสบภัยในพ�้นที่ ที่โรงเร�ยนกวางตง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จากนั้นไดเดินทาง

ตอไปยังวัดปากแคว ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย เพ�่อติดตามผลการดำเนินงาน

โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ซึ่งเปนนโยบายหลักของรัฐบาล ในการประกันรายได

ของเกษตรกร ซึ่งนอกจากขาวแลวยังมี ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง ยางพารา และ

ปาลมน้ำมัน และมอบเช็คเง�นโครงการฟนฟ�และพัฒนาอาชีพเกษตรกร ที่องคการบร�หาร-

สวนตำบลปาแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย สวท.สุโขทัย 

ทำการ Facebook Live การลงพ�้นที่ผานเพจ สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดสุโขทัย กรมประชาสัมพันธ และ สถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก 

ทำขาวการลงพ�้นที่ของรองนายกรัฐมนตร�ฯ ดวย
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PRD461 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สำนักประชาสัมพันธ 4 ติดตามการลงพ�้นที่ของ นายว�ษณุ  เคร�องาม รองนายกรัฐมนตร� 

และคณะ ในพ�้นที่จังหวัดนครสวรรค ติดตามการปฏิบัติราชการในพ�้นที่กลุมภาคเหนือตอนลาง 2 

เยี่ยมชมอาคาร “พาสาน” แลนดมารค ตนแมน้ำเจาพระยา สถาปตยกรรมแหงการผสาน

วถ� ชีวีต� รม� นำ้ เมอ่ืวนัท ่ี9 มถินุายน 2565 และ ตดิตามงานโครงการปรบัปรงุถนนคอนกรต� เสรม� เหลก็

จากแยกสายเอเชียผานบึงกระดิ�งจรดถนนลาดยางสายเลียบแมน้ำเจ าพระยา หมู ที่  7 

ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีร� เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดย Facebook Live ผานเพจ

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค

สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ติดตามการลงพ�้นที่

ของรองนายกรัฐมนตร � จังหวัดนครสวรรค
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PRD4 62“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจรองนายกรัฐมนตร� นายว�ษณุ 

เคร�องาม ในการตรวจเยี่ยมใหกำลังใจประชาชน รับฟงปญหา แนวทางการบร�หารจัดการน้ำ 

เพ�่อแกไขปญหาในพ�้นที่ภาคเหนือตอนลาง รวมถึงการมอบถุงยังชีพใหแกประชาชนผูประสบภัย

น้ำทวม ที่ ตำบลสะแกกรัง ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และ เทศบาลตำบลพยุหะ 

อำเภอพยุหะคีร� และเทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค เมื่อวันที่ 

9 ตุลาคม 2564 โดยมีการจัดรายการสด ผานทาง NBT2HD และ NBT North และ Facebook 

Live ผานเพจสำนักประชาสัมพันธเขต 4 นอกจากนี้ยังมี สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดนครสวรรค เปนแมขายถายทอดเสียง ผานคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และสถานีอื่นๆ 

ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธเขต 4  รับสัญญาณการถายทอด

สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ติดตามการลงพ�้นที่

ของรองนายกรัฐมนตร � จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค
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PRD463 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

 นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4 เปนประธานเปดโครงการ 

“สปข.4 สื่อสารทันสมัย ปนน้ำใจ สู โรงเร�ยนและชุมชน” ณ โรงเร�ยนบานวังลึก อำเภอ

บานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 การจัดโครงการ ออนกราวด 

“สปข.4 สื่อสารทันสมัย ปนน้ำใจ สูโรงเร�ยนและชุมชน” ในครั้งนี้ เปนแนวทางหนึ่งที่จะทำใหสื่อ 

หนวยงาน และบุคลากร เขาถึงกลุมเปาหมายอยางใกลชิดแนบแนน โดยการนำงานบร�การตาง ๆ 

ลงพ�้นที่สูสถานศึกษาและชุมชน นอกจากเปนการสงเสร�มภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงานแลว 

ยังเปนการแสวงหาแนวรวมและสรางเคร�อขายการประชาสัมพันธในระดับพ�้นที่ การเพ�่ม

จำนวนผูชม ผูฟง และการยอมรับ เชื่อถือ โดยรวมของหนวยงาน 

จัดโครงการ “สปข.4 สื่อสารทันสมัย ปนน้ำใจ สูโรงเร�ยนและชุมชน”
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PRD4 64“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

ชองทางการติดตอ

หนวยงาน

งานธุรการ

ฝ่ายรายการ

ฝ่ายข่าว

ฝายชางเทคนิค

โทรศัพท

0-5532-2717

0-5532-2689

0-5532-2695

0-5532-2701

ส.ปชส.

กำแพงเพชร

ตาก

นครสวรรค์

พิจิตร

โทรศัพท

0-5570-5070, 0-5570-5011

0-5551-3584

0-5680-3553-4

0-5661-5595, 0-5661-1611

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

0-5525-1394

0-5672-9746

0-5562-2343 ,0-5561-2286

0-5541-7672, 0-5541-2729

อุทัยธานี 0-5652-0826 ,0-5651-1915

หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ส่วนเทคนิค

โทรศัพท

0-5532-2694

0-5532-2692

0-5532-2704

0-5532-2690

Information Operation Center (IOC) 0-5532-2704

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) 

สวท.

พิษณุโลก

ระบบ

ตาก

แม่สอด

เพชรบูรณ์

นครสวรรค์

อุตรดิตถ์

กำแพงเพชร

สุโขทัย

ความถี่ โทรศัพท

1026 KHz

97.75 MHz

96.75 MHz

93.25 MHz

102.75 MHz

103.75 MHz

102 MHz

864 KHz

94.25 MHz

93.75 MHz

AM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

AM

FM

FM

0-5526-7049
0-5521-6662

0-5589-0627-8

0-5553-3790

0-5673-7039

0-5622-8732

0-5581-7716-7

0-5571-5944

0-5561-1412
0-5561-1413

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด ภาค 4

หนวยงานภายในสำนักประชาสัมพันธเขต 4 (สทท.พิษณุโลก) NBT North

facebook.com/innoi4

http://region4.prd.go.th

http://www.TV11.PRD.go.th/phitsanulok

Facebook : NBT PhitsanulokNorth
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PRD465 “สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

คนหา

เปดแอพ
Facebook

กดปุ่ม
กดสัญลักษณ

วาง QR Code

“คนหา” “QR Code”

วางคิวอา
รโคดใหอ

ยูในกรอบ
เพื่อสแกน

ใหอยูในกรอบ
เพื่อสแกน

1

3

4

2

กด “ถูกใจ”

ชองทางการติดตอ
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PRD4 66“สื่อสารทันสมัย สรางความเขาใจสังคม”

คณะผูจัดทำ

 ที่ปร�กษา

นางระพ�พร มีสอาด ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4

นายสุร�น รักษาแกว ผูอำนวยการสถานีว�ทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

นายสุรศักดิ์ จำลองกุล ผูอำนวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค

นายเกษมสุข บุญว�ชิต ผูอำนวยการสวนเทคนิค

นางสาววนินทร โอภาสพงศพ�พัฒน หัวหนาฝายบร�หารทั่วไป

นายสัจจา ปญญาธ ิ ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร

นางศิร�รัตน ออนดี ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดตาก

นางสาวสาลิน เมืองหมุด ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค

นายพ�พัฒน สัสดีแพง ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพ�ษณุโลก

นางสาวนันทนีย ติบใจ ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ

นางเบญจภัทร หมวกทอง ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

นางสุร�ย แสงทอง ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ

นายเกียรติศักดิ์ ปร�ชาพ�ทยารัตน  ผูอำนวยการสถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อำเภอแมสอด 

   จังหวัดตาก

นายว�เชียร เหลาเขตกิจ ประชาสัมพันธจังหวัดกำแพงเพชร

นายสุเทพ ประเสร�ฐนอย ประชาสัมพันธจังหวัดตาก

นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค

นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ ประชาสัมพันธจังหวัดพ�จิตร

นางวชิราภรณ นอยยม ประชาสัมพันธจังหวัดพ�ษณุโลก

นายสุทัศน บุตรสุวรรณ  ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ

นายสมนึก สรอยว�ชา ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี

นายคีร�วัฒน อนพรอม ประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ

นายสมัชชา ฝางเสน รักษาการ ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย

 คณะทำงาน

นายนิพนธ วัฒนประเสร�ฐ ผูอำนวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ

นายปยะ เหลาบุร�นทร หัวหนาฝายสงเสร�มและเผยแพร

นายธัชชัย ชิดเชื้อ นักประชาสัมพันธชำนาญการ

นางสาวอรนุช อินตา นักประชาสัมพันธชำนาญการ

นางสาวกิติยา ศร�ใจอุด นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

นายรามวรัตน อิ�นฟอง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ



สำนักประชาสัมพันธเขต 4 กรมประชาสัมพันธ สำนักนายกรัฐมนตร�

เลขที่ 119 หมู 4 ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก

โทรศัพท 0-5532-2694 โทรสาร 0-5528-0797
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