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            สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป�นส่วนราชการบริหาร
ส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สาํนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั�งเมื�อ
วันที� 6 พฤศจิกายน 2503 กํากับดูแลการบริหารงานประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายของรฐั ในพื�นที� 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที�ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ผ่านทางสื�อวิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสยีง และสื�อออนไลน์ เพื�อสรา้งการรบัรู ้เขา้ใจ ใหป้ระชาชน
ได้มีภูมิ รู้ เพื� อนาํไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมภาพลักษณ์ที� ดี
ของประเทศ
            ตลอดระยะเวลา 62 ป� สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
ได้พัฒนารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การเป�ดรับสื�อของประชาชน สนับสนุนภารกิจการขับเคลื�อนนโยบาย
รัฐบาลของส่วนราชการ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วม โดยมีเป�าประสงค์ (Goals) คือ เป�นองค์กรหลักที�ได้รับ
ความเชื�อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื� นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 คณะทํางาน 
ธันวาคม 2565
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พลโท

---------เนื� องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั�ง สํานัก
ประชาสัมพันธ์ เขต 1 ครบรอบ 62 ป�  ในวันที�              
6 พฤศจิกายน 2565 ผมขอส่งความระลึกถึง และ
ความปรารถนาดี มายังผู้บริหาร ข้าราชการ และ   
เจ้าหน้าที�สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ทุกคน 
--------- จากภาวะวิกฤตที�เกิดขึ�นทั�งภัยธรรมชาติและ
เหตุการณ์รุนแรง ที�เกิดขึ�นจากน�ามือของคน ส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป�นอยู่ ส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจของประชาชนในวงกว้าง กรมประชาสัมพันธ์
ในฐานะที�เป�นองค์กรสื�อภาครัฐ ต้องเป�นโซ่ข้อกลาง
ระหว่างรัฐกับประชาชน มีกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
ข้อมูลข่าวสาร ในการสร้างการรับรู้ ให้ประชาชน     
ได้เข้าใจในนโยบายรัฐบาลและการทํางานของ
ส่วนราชการ ให้ประชาชนตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมกับทางราชการ โดยการนาํเสนอข้อมูล
ข่าวสารที�ถูกต้อง ทันเวลา ทันเหตุการณ์ ในเรื�องที�
ประชาชนต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ รวมทั�งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที�ดีของส่วนราชการ 
--------  ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ       
สิ�งศักดิ�สิทธิ�ทั�งหลาย ได้โปรดดลบันดาล ประทานพร
ให้ผู้บริหารและบุคลากร ในสงักัดสาํนกัประชาสมัพนัธ์
เขต 1 ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า   
ในหน้าที�ราชการ มีกําลังกาย กําลังใจ ที�เข้มแข็ง           
เพื�อร่วมกันขับเคลื�อนองค์กร พัฒนาประเทศให้มี 
ความเจริญก้าวหน้าและมั�นคงสืบไป

พลโท สรรเสรญิ แก้วกําเนดิ

(สรรเสรญิ แก้วกําเนดิ)

อธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์

สารจากผู้บรหิาร

อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์



นางพชิญา เมอืงเนาว์

(นางพชิญา เมอืงเนาว)์

รองอธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์

รองอธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์

---------จากภาวะวิกฤติที�เกิดขึ�นทั�งภัยธรรมชาติ
และเหตุการณ์ รุนแรงที� เ กิดจากน�ามือมนุษย์
การสื�อสารถูกนาํมาใช้เป�นเครื�องมือสาํคัญในการให้
ข้อมูลที�ถูกต้อง สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน
ยับยั�งป�องกันการลุกลามของป�ญหา ทั�งสื� อวิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื�อกิจกรรม สื�อบุคคล
และสื�อออนไลน ์
---------สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป�นหน่วยงาน
หลักในภู มิภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน
ของกรมประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสําคัญในการ 
เผยแพรข้่อมูลขา่วสาร เหตกุารณแ์ละนโยบายภาครฐั
ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน ของภาครัฐ จึงต้องมีกลยุทธ์ ในการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง ตรงประเด็น
ทันต่อสถานการณ์ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน ดิฉันเห็นถึงความตั�งใจของ เจ้าหน้าที�
ทุกท่าน ที�ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั�น เสียสละ
ยึดระเบียบ กฎหมาย หลักวิชาการ และจรรยา
วิชาชีพ ในการทํางานเพื�อให้ผลงานบรรลุเป�าหมาย
อยา่งมีประสทิธภิาพและประสิทธผิล 
---------ในโอกาสที� สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1
ครบรอบการก่อตั�ง 62 ป� ดิฉันขอส่งความปรารถนา
ดีมายังบุคลากรทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที�ดี ปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างเต็มกําลังความ
สามารถ ร่วมกันพัฒนางานของกรมประชาสัมพันธ์
ให้เป�นองค์กรที�มีคุณภาพสบืไป

สารจากผู้บรหิาร



---------ในสถานการณ์ป�จจุบัน สื�อยังคงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและวิถีชีวิต ทั�งด้านการทํางานและการ
ใช้ชีวิตประจําวันของผูค้น ในการนาํเสนอข้อมลูขา่วสาร
สื�อมีการแขง่ขันด้านความรวดเร็ว การค้นหาวิธกีารและ
เนื� อหาที�ถูกใจคนดู คนฟ�ง  พยายามที�จะเข้าไป 
นั�งอยู่ในใจคน ให้คนติดตามชมและฟ�ง จนบางครั�ง
อาจมองขา้มคุณธรรม จรยิธรรม ความถกูต้อง ครบถ้วน
และรอบด้าน ดังนั�น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของสื�อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากจะเป�น
ข้อมูลขา่วสารที�ถูกต้อง รวดเรว็ และครบถ้วน รอบด้านแล้ว
ยังต้องคํานงึถึงจรยิธรรมวิชาชพีสื�อมวลชน เป�นเรื�องสาํคัญ
อีกด้วย
- - - - - - - - - ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที� ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย
สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป�นหน่วยงานที�ทําการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั�งภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต มีการวางแผน กําหนดกลยุทธ์
ในการประชาสัมพนัธ ์พฒันารูปแบบ วิธกีารและชอ่งทาง
ในการนาํเสนอเนื�อหาขอ้มลูขา่วสาร เข้าถึงกลุม่เป�าหมาย
ด้วยข้อมูลที�ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน ประชาชน
มีความเขา้ใจในทุกมติิของเรื�องที�นาํเสนอผา่นชอ่งทาง
สื�อในสังกัด
---------ในโอกาสที�สํานกัประชาสัมพันธเ์ขต 1 ครบรอบ
การก่อตั�ง 62 ป� ดิฉันขอขอบคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและเจ้าหน้าที� สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1
ทุกท่าน ที�เป�นพลังในการขับเคลื�อนองค์กร มีผลงาน
เป�นที�ประจักษ์ชัดและเป�นที�ยอมรับ ขออาราธนา
คุณพระศรีรตันตรัยและสิ�งศกัดิ�สิทธิ�คุ้มครองให้ทุกท่าน 
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ�ผล
ตามที�มุง่หวังทุกประการ 

นางทัศนีย ์ผลชานโิก

(นางทัศนยี ์ผลชานโิก)

รองอธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์

รองอธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์

สารจากผู้บรหิาร



(นางสดุฤทัย เลิศเกษม)

 ---------สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป�นหน่วยงาน
สําคัญของกรมประชาสัมพันธ์ ผลิต และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ การขับเคลื�อนนโยบาย
สําคัญของ รัฐบาล ให้เกิดความเข้าใจ ระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน ส่งเสริมความเป�น อัตลักษณ์
ท้องถิ�น สร้างการจดจําในประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม ให้กับผูค้น ที�เดินทางมายังพื�นที� 11 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป�นประโยชน์
ในเรื�องของการท่องเที�ยวและสร้างรายได้ให้เกิดขึ�น
กับประชาชนในพื�นที�
---------ในช่วงที�ผ่านมาได้เกิดภาวะวิกฤต ทั�งภัยที�
เกิดจากธรรมชาติและเหตุการณ์รุนแรง ที�เกิดขึ�น
จากมนุษย์  ส่ งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ
ประชาชนในพื� นที�  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1
ได้ทําการสื�อสารสรา้งความเขา้ใจกับประชาชนอยา่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้
ประชาชนคลายความวิตกกังวล เกิดความมั�นใจ
เชื�อมั�นในการช่วยเหลือของภาครัฐ ทุกฝ�ายมีความ
เข้าใจซึ�งกันและกัน ถือเป�นความสําเรจ็ในการทํางาน
ที�นา่ภูมิใจ 
---------ในโอกาสที� สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1
ครบรอบ การก่อตั�ง 62 ป� ขอส่งความระลึกถึงมายัง
บุคลากร สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ทุกท่าน ขอให้
มีสุขภาพกายและสขุภาพใจที�แขง็แรง มั�นคง ปฏิบติัหนา้ที�
อยา่งเต็มกําลังความสามารถ เป�นกําลังสาํคัญ ในการพฒันา
กรมประชาสัมพันธ์ มีความรักความปรารถนาดี 
ความสามัคคีต่อกันและกัน ตลอดไป

นางสดุฤทัย เลิศเกษม
รองอธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์

รองอธบิดีกรมประชาสมัพนัธ์

สารจากผู้บรหิาร



ดร.พรพทัิกษ์ แมน้ศิริ

(ดร.พรพทัิกษ์ แมน้ศิร)ิ

ผู้อํานวยการสาํนักประชาสมัพนัธเ์ขต 1

ผูอํ้านวยการสาํนกัประชาสมัพนัธเ์ขต 1

 ---------ตลอดระยะเวลา 62 ป� สํานกัประชาสมัพนัธ์
เขต 1 มีบทบาทสําคัญในด้านการประชาสมัพนัธภ์ายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เพื�อขับเคลื�อน
การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต ในช่วงที�ผ่านมาพื�นที�ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน ประสบป�ญหา ภัยจาก
ธรรมชาติ และเหตุการณ์รุนแรงที�เกิดขึ�นจากคน
ส่งผลให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์  การบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสาร กําหนดทิศทางการทํางาน
ที�มุ่งขับเคลื� อนภารกิจสาํคัญ โดยบูรณาการร่วม
กับทุกภาคส่วน นาํเสนอข้อมูลข่าวสารที�ถูกต้อง
ในเรื�องที�ประชาชนควรรู้และอยากรู้ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ข้อ มูลข่ าวสาร  ส ร้างความตระหนัก  
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน
กับทางราชการ และ ให้ประชาชนเกิดความเชื�อมั�น
ต่อนโยบายภาครฐั ในการป�องกันและแก้ไขป�ญหา
---------ผมรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ�งในความอดทน
เสียสละ และอุทิศตน ของทกุท่าน ที�เขา้ใจใน บทบาท
หน้าที� และมุง่มั�นตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป�นสําคัญ ทําให้สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ของเรา
เป�นองค์กรที�มี ประสิทธิภาพสูงเป�นที�ยอมรับ เชื�อถือ
ด้านข้อมูลข่าวสารตามแนวทาง Smart PRD 1 
---------ในโอกาสนี�  ผมขออาราธนาอํานาจแห่ง
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ�งศักดิ� สิทธิ�  ทั� งหลาย 
ที�ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที� จงประสบ 
แต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพการงาน
สัมฤทธิ�ผล ตามที�มุง่หวังทุกประการ เทอญ 

สารจากผู้บรหิาร



วสิยัทัศน์

พนัธกิจ

บทบาทและหนา้ที�

----เป�นองค์กรหลักที�ได้รับความเชื�อถือ
ด้านขอ้มูลขา่วสารเพื�อพฒันาคณุภาพชวิีต
ของประชาชนในพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน

   1.มบีทบาทนาํในการกําหนดประเด็นความคิด
สาํคัญในการสื�อสารประชาสัมพนัธ์
   2.เพื�อประโยชนข์องประชาชนในพื�นที� ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอนบน
   3.ประชาสมัพันธน์โยบายภาครฐัสูก่ลุม่เป�าหมาย
และสะท้อนความคิดเหน็จากประชาชนสูร่ฐั
   4.บรหิารจัดการสื�อและเครือขา่ยประชาสมัพนัธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�งเสริมภูมิรู้ เพื�อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
   5.ให้คําปรึกษาหลักด้านการประชาสัมพันธ์
แก่หน่วยงานภาครัฐในพื� นที�ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอนบน

---1.กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ  
กระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื�นที�
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน
---2.ประสานการดําเนินงานด้านนโยบายและ
แผนงานของกรมประชาสัมพันธ์ในราชการ
บรหิารสว่นกลางกับราชการสว่นภมิูภาค
---3.ดําเนนิการฝ�กอบรมบุคลากรของหนว่ยงาน
ทั�งภาครฐัและเอกชนในด้านการประชาสัมพนัธ์
และด้านการสื�อสารมวลชนตามที�ได้รบัมอบหมาย
ตลอดจนใหคํ้าปรึกษาทางวิชาการด้านดังกล่าว
แก่หนว่ยงานของรฐั
---4.ปฏิบติังานรว่มหรอืสนบัสนนุการปฏิบติังาน
ของหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งหรอืที�ได้รบัมอบหมาย
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ประวติัความเป�นมา
          สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป�นราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
สาํนักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที�กํากับดูแลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐ
ในพื�นที� 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น หนองคาย
กาฬสนิธุ์ เลย สกลนคร มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองบัวลําภู บึงกาฬ และอุดรธาน ี 

-----ป�พุทธศักราช 2503 รัฐบาลสมัย ฯพณฯ
จอมพล สฤษดิ� ธนะรัชต์ เป�นนายกรัฐมนตรี
ได้ตระหนักถึงความจําเป�นและความสําคัญ
ในด้านการสื�อสารมวลชนและการประชาสมัพนัธ ์
จึงได้อนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์ ขยายงาน
บริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ออกสู่ภูมิภาคพร้อมให้ จัดตั� ง  "สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์ เขต"  ขึ� นตามภาคต่าง  ๆ 
(ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื และภาคใต้)
เพื� อทําหน้าที�ควบคุมบริหารงานวิทยุและ
โทรทัศน์
-----รวมทั�งเป�นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์
และปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื�อความมั�นคง
ของชาติในแต่ละภาค ดังนั�น "สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น" จึงก่อตั�งขึ�น
โดย พลเอก สุรจิต จารุเศรณี  อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์ เป�นผู้วางศิลาฤกษ์อาคาร
ที�ทําการ เมื�อวันที� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
ณ สํานักงานประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น
ถนนนกิรสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 



-----ต่อมาป� พ.ศ. 2505 ได้เปลี�ยนชื�อเป�น
"กองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น" ตาม
ป ร ะ ก า ศ สาํ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  เ รื� อ ง  
การแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2505 
- - - - - ป� พ . ศ . 2 5 1 8  เ ป ลี� ย น ชื� อ เ ป� น  
"ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1" ตามพระราช
กฤษฎีกา แบง่สว่นราชการ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2518
รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์
ในเขตพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั�งหมด 
จํานวน 17 จังหวัด
-----ป� พ.ศ. 2529 เปลี�ยนแปลงพื�นที�ความ
รับผิดชอบของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1
ใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง ส่วนราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2529 โดยมีเขต
ความรับผิดชอบ 10 จังหวัด ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี
หนองคายนครพนม เลย สกลนคร กาฬสินธุ์
มหาสารคาม มกุดาหาร และรอ้ยเอ็ด
----- ป� พ.ศ. 2536 กรมประชาสัมพันธ์ได้มี
คําสั�งที� 692/2536 ลงวันที� 3 ธันวาคม 2536
แ บ่ ง พื� น ที� ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ศู น ย์
ประชาสัมพันธ์เขตต่าง ๆ ใหม่ เพื�อรองรับ
การจัดตั�งจังหวัดใหม่ และหน่วยงานของ
ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ที� ตั� ง เ พิ� ม ขึ� น  ซึ� ง
ศู น ย์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  เ ข ต  1  มี จั ง ห วั ด
อยู่ในความรับผิดชอบใหม่ รวม 10 จังหวัด
คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย
มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์  ชัยภูมิ
นครราชสมีา เลย และหนองบวัลําภู 
 -----ต่อมาในป� พ.ศ. 2540 ได้มีการเปลี�ยน
ชื�ออีกครั�งเป�น “สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1”
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
ประชาสมัพนัธ ์สาํนกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2540 
ลงวันที�  26 มีนาคม 2540 และใช้ชื� อนี�มา
จนถึงป�จจุบัน มี จังหวัดในพื� นที�ผิดชอบ 
รวม 11 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี
หนองคาย มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย หนองบัวลําภู และ
บึงกาฬ
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โครงสรา้งการบรหิารงาน
สาํนักประชาสมัพนัธเ์ขต 1 
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พื�นที�ครอบคลมุการให้บรกิาร
เผยแพรข่อ้มูลขา่วสาร 
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พระบารมปีกเกล้าฯ ชาวหนองบวัลําภ ู
----------  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  
เสด็จพระราชดําเนิน วัดถ�ากลองเพล จังหวัดหนองบัวลําภู  ทรงเป�ดแพรคลุมป�าย
“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” ทรงสรงและทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวง ปู�บุญเพ็ง เขมาภิรโต 
ลงในผอบ-และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู�ขาว อนาลโย”   
ทรงลงพระปรมาภิไธย-ลงในแผ่นศิลาสําหรับนําไปประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์ 
ทรงทอดพระเนตรประวัติและอัฐบริขารหลวงปู�ขาว ทรงปลูกต้นรวงผึ�งและเยี�ยมราษฎร
ที�มาเฝ�าฯ รบัเสด็จ เมื�อวันที� 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ผลงานเด่น (สปข.1)
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-------พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินเป�นการส่วนพระองค์ 
ทรงเยี�ยมราษฎรผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที�
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
อําเภอ นากลาง จังหวัด หนองบวัลําภ ูพระราชทานขวัญกําลังใจ
แก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บ และครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมทรงรับ
ผูเ้สยีชีวิตและผูบ้าดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 ----------ภารกิจสาํคัญของสาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ในการประชาสัมพันธ์
ปกป�องเทิดทนูสถาบันหลักของชาติ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์
เขต 1 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จ
พระราชดําเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจและทรงเยี�ยมราษฎรที�จังหวัดหนองบัวลําภู
ทําการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที�กํากับดูแล ประกอบด้วย สถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ในพื�นที� 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน 13 สถานี รวมถึงชอ่งทางสื�อออนไลน์
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ภารกิจสาํคัญ ผูบ้รหิารลงพื�นที�

นายกฯ ลงพื�นที� จงัหวดัสกลนคร
 ----------พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื�นที�จังหวัดสกลนคร ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขป�ญหาความยากจน และพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย พร้อมส่งเสริมศักยภาพจังหวัดสกลนคร เป�นเมืองมหานครแห่งพฤกษเวช 
เมื�อวันที� 15 มิถุนายน 2565 โดย สปข.1 ได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื�อโทรทัศน์ 
สื�อวิทยุ และสื�อดิจิทัล เช่น ทําข่าว, สกู๊ปข่าว, รายงานข่าว, ผลิตรายการพิเศษเฟซบุ๊กไลฟ�
ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์ เพจสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ช่อง NBT ทีวีอีสาน และออก
อากาศทาง สวท. ในสังกัด สปข.1
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นายกฯ ลงพื�นที� จงัหวดัขอนแก่น
     พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม ลงพื�นที�
จังหวัดขอนแก่นเพื�อติดตาม แก้ไขป�ญหา
สถานการณอุ์ทกภัย ตรวจเยี�ยมการปฏิบติังาน
ของเจ้าหนา้ที�และใหกํ้าลังใจประชาชนที�ได้รบั
ผลกระทบจากอุทกภัย เมื�อวันที� 4 ตุลาคม
2565 โดย สปข.1 ได้ผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื� อโทรทัศน์ สื� อวิทยุ
และสื� อดิ จิ ทัล เช่น ทําข่าว,  สกู๊ปข่าว,
รายงานขา่ว, ผลิตรายการพเิศษเฟซบุก๊ไลฟ�
ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจสํานัก
ประชาสัมพันธ์เขต 1,ช่อง NBT ทีวีอีสาน
รวมทั�งออกอากาศทาง สวท. ในสงักัด สปข.1

ภารกิจสาํคัญ ผูบ้รหิารลงพื�นที�
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นายกฯ ลงพื�นที� จงัหวดัอุดรธานี
      พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม ลงพื�นที�
จังหวัดอุดรธาน ีเพื�อประชุมรว่มกับจังหวัด ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพื�นที� เพื�อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานแีละแผนเป�ดเมอืง "อุดร พลัส โมเดล" ต้อนรบันกัท่องเที�ยว
เมื�อวันที� 1 ธันวาคม 2564 โดย สปข.1 ได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื�อโทรทัศน์
สื�อวิทยุ และสื�อดิจิทัล เช่น ทําข่าว, สกู๊ปข่าว, รายงานข่าว, ผลิตรายการพิเศษเฟซ บุ๊กไลฟ�
ทางเพจกรมประชาสมัพนัธ ์เพจสาํนกัประชาสมัพนัธเ์ขต 1 ชอ่ง NBT ทีวีอีสาน และออกอากาศ
ทาง สวท. ในสงักัด สปข.1

ภารกิจสาํคัญ ผูบ้รหิารลงพื�นที�
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S = Service mind
(บริการด้วยรอยยิ�มและ

ความยินดี)
M = Man

(พฒันาคน เพื�อใหไ้ด้มา
ซึ�งคนคุณภาพ)

A = Active
(กระตือรอืรน้ ทันต่อ

เหตกุารณ)์ 
R = Relation

(เน้นความสมัพันธ์ สรา้ง
และพัฒนาเครือขา่ย)

T = Teamwork
(การทํางานเป�นทีม 
นําไปสูค่วามสาํเรจ็)

     Smart PRD 1 
เป�นแนวคิด (concept)

ในการบริหารงาน
โดยดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ

ผู้อํานวยการ
สาํนักประชาสมัพนัธ ์เขต 1

Service mind Man Active TeamworkRelation
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     สาํนกัประชาสมัพนัธเ์ขต 1 รว่มกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมเป�ดตัวรถนทิรรศการ 
APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.
(เป�ดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื�อมโยงกัน สู่สมดุล)  ภูมิภาคอีสานตอนบน เริ�มที�จังหวัดขอนแก่น
เพื� อให้ประชาชนชาวไทย เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วม
ในการใช้ประโยชน์จากการที�ไทยเป�นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในภมูภิาคเอเชีย–แปซฟิ�ก (เอเปค) ป� 2565 (Asia–Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) 
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio– Circular–
Green Economy Model หรอื BCG Economy Model) ซึ�งเป�นแนวคิดหลักที�ประเทศไทยผลักดัน
ในการเป�นเจ้าภาพประชุมเอเปค ป� 2565 และเชญิชวนประชาชนรว่มเป�นเจ้าภาพที�ดีรว่มกัน
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พฒันาคน
เพื�อให้ได้มา
ซึ�งคนคณุภาพ

---------ป�จจุบันพฤติกรรมของประชาชนในการรับข้อมูลขา่วสารเปลี�ยนไปจากรูปแบบเดิมๆ
ทําให้ต้องมีการปรับเปลี�ยนวิธีการการผลิตสื�อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชน
อยู่ตลอดเวลา ซึ�งการศึกษาวิธีการผลิตสื�อ เทคนิคการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้น่าสนใจ 
น่าติดตาม จะต้องมีการปรับเปลี�ยนตลอดเวลาด้วยเช่นกัน ดังนั�นการไปศึกษาดูงานแลก
เปลี� ยนเรียนรู้ วิธีการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ จะทําให้ ไ ด้ รู้ เทคนิคการทํางาน  
การสร้างสรรค์งานให้น่าสนใจของแต่ละหน่วยงาน ทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการทํางาน
และผลิตสื�อและเผยแพรผ่า่นชอ่งทางต่างๆ ให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป�าหมาย
---------สปข.1 ขอนแก่น เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี�ยนเรียนรู้งานประชาสัมพันธ์กับ
หนว่ยงานสงักัด กรมประชาสมัพนัธใ์นพื�นที� สปข.4 พษิณโุลก ระหว่างวันที� 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2565
จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) สปข. 4 พิษณุโลก (2) สทท.พิษณุโลก (3) สวท.พิษณุโลก 
และ (4) สวท.เพชรบูรณ์  เพื� อเพิ�มพูนทักษะและความรู้ของบุคลากรภายในกรม
ประชาสมัพันธ์เขต 1
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การจัดการความรู ้
เรื�อง “การรายงานขา่วประกอบเสยีงทางวิทยุ” 
---ซึ�งเป�นองค์ความรู้ ที�จะสามารถผลักดัน
ใหก้ารผลิตและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร เข้าถึง
 ประชาชนเพิ�มขึ�น
------ประเด็นการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
1) การคัดเลือกประเด็นขา่ว    
2) เทคนคิการผลิตเนื�อหาขา่วให้นา่สนใจ 
3)-วิธีหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกขา่วของ
บรรณาธิการ 
4) ชอ่งทางการสง่ขา่วประกอบเสียง
------การแบง่ป�นแลกเปลี�ยนความรู้
ผูป้ฏิบติัหนา้ที�ด้านการรายงานขา่วทราบแนวทาง
การผลิตขา่วรายงานประกอบเสยีง ที�ควรได้รบั
การพิจารณาออกอากาศ นาํองค์ความรู้ที�ได้
ไปผลิตขา่วสง่เผยแพรท่าง สวท.กทม. 
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-การจัดการความรู ้เรื�อง การพัฒนา
ทักษะดิจิทัล แอพพลิเคชั�น  tik tok

------ประเด็นการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้:
 เทคนคิ TikTok ปลดล็อคสื�อสารภาครัฐ
------การแบง่ป�นแลกเปลี�ยนความรู้
ผู้ปฏิบัติหน้าที�ด้าน Social Media ทราบ
เ ท ค นิ ค แ น ว ท า ง ก า ร ผ ลิ ต สื� อ จ า ก  
แอพพลิเคชั�น TikTok 

การจัดการความรู ้
เรื�อง การถ่ายภาพเพื�อการประชาสมัพันธ์

------ประเด็นการแลกเปลี�ยนเรยีนรู:้ 
   เทคนิคการถ่ายภาพเพื�อความประทับใจ
และถ่ายทอดเรื�องราว
------การแบง่ป�นแลกเปลี�ยนความรู้
   ผู้ปฏิบั ติหน้าที� ด้านข่าว รายการ และ
 Social Media ทราบเทคนคิแนวทางการถ่าย
ภาพเพื� อการประชาสัมพันธ์  เพื� อความ
ประทับใจและถ่ายทอดเรื�องราว
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-----สาํนกังานประชาสมัพนัธเ์ขต 1 ขอนแก่น
กํากับดูแลสื�อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
พื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
11 จังหวัด แบง่เป�น สื�อวิทยุทรทัศน์ 1 แหง่
คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ขอนแก่น และสื�อวิทยุกระจายเสยีง 13 แหง่ 
ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหง่ประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น กาฬสนิธุ์
มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย
อําเภอด่านซ้าย หนองบัวลําภู อุดรธานี
หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื�อ
การเรียนรู้และเตือนภัย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื
-----บทบาทภารกิจในภาวะปกติ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื�อสร้างสังคมที�ประชาชน
มภีมูรูิใ้นการดํารงชพีเพื�อพฒันาคณุภาพชวิีต 
สง่เสรมิภาพลักษณที์�ดีของประเทศ รวมถึง
การรับฟ�งเสียงจากประชาชนทุกภาคส่วน
เพื�อนาํไปประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายภาครฐั 
-----สว่นภาวะวิกฤตที�เกิดขึ�นจากธรรมชาติ
หรือ น�ามือมนุษย์  ภารกิจที�สําคัญ คือ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือน ประชาชน ใหรู้้เท่าทันเหตุการณ์
และการช่วยเหลือ จากภาครัฐ รวมถึง
การประชาสมัพนัธเ์พื�อใหเ้กิดความรว่มมอื
ความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน เพื� อยับยั�ง ป�องกันไม่ให้เกิด
การลกุลามของป�ญหา 
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 ------ในห้วงป� พ.ศ. 2565 ที�ผ่านมา สาํนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดตั�งคณะ
ทํางานศูนยข์อ้มลูขา่วสารรว่ม (Joint Information Center : JIC) กรณี พายุ“โนรู” พัดผา่น
ประเทศไทย ระหว่างวันที� 26 กันยายน – 12 ตลุาคม 2565 ประชาสมัพนัธ์แจ้งขอ้มูลขา่วสาร 
ใหป้ระชาชนรบัรูอ้ยา่งถกูต้อง ทันต่อสถานการณ ์โดยจัดทีมขา่วลงพื�นที�รายงานสดสถานการณ์
จัดรายการพิเศษ“ทีวีอีสาน รวมใจ ช่วยภัยน�าท่วม” จัดทํา Live สด ทางเพจ facebook  
กรมประชาสัมพันธ์ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา และคณะลงพื�นที�ติดตาม
การแก้ไขป�ญหาและการชว่ยเหลือประชาชน
------จัดตั�งคณะทํางานฯ ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์รุนแรง คนร้ายใช้อาวุธป�นและมีดทําร้าย
ครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลอุทัยสวรรค์ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
เมื�อวันที� 6 ตุลาคม 2565 เป�นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวม 38 ศพ โดยจัดทีมข่าวลงพื�นที�รายงาน
สถานการณ์และข้อเท็จจริง ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที�ถูกต้อง จัดแถลงข่าว
สื� อมวลชน จัดทํา Live สด ทางเพจ face book กรมประชาสัมพันธ์ นายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ ์ จันทรโ์อชา และคณะ ลงพื�นที�ติดตามสถานการณแ์ละใหกํ้าลังใจญาติผูเ้สยีชวิีต   
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-----สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 
โดย ดร.พรพทัิกษ์ แมน้ศริิ ผอ.สปข 1 และ
สาํนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา โดย
ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผอ.สปข.6 เพื� อ
แลกเปลี�ยนการทํางานของหน่วยงาน
ในสังกัด ประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียง และความร่วมมือ
ระหว่างสาํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ในพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และภาคใต้ตอนล่าง ซึ�งเป�นการกระชับ
ความสัมพันธ์ของ ผู้บริหารและบุคลากร
ให้ เ กิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  ร่วมกัน 
ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่และพลังในการ
ขับเคลื� อนงาน ด้านการประชาสัมพันธ์
ของทั�งสองภูมิภาค อันเป�นประโยชน์ใน
เผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนให้กว้างขวาง
มากยิ�งขึ�นและศกึษาดงูาน สวท.ตรงั จ.ตรงั 
โดยมี ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผอ.สปข.6 
และนางสาววาสนา วิโณทัย ผอ.สวท.ตรัง
พรอ้มเจ้าหนา้ที�และเครอืขา่ยกลุม่ ศรตีรงับาน
รว่มต้อนรบัและนาํเยี�ยมชม
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       พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื�นที�จังหวัดบึงกาฬ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที� 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ) หวังสร้างงาน หนุนท่องเที�ยว เศรษฐกิจไทย - สปป.ลาว
เมื�อวันที� 28 ตุลาคม 2565 โดย สปข.1 ได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื�อโทรทัศน์
สื�อวิทยุ และสื�อดิจิทัล เช่น ทําข่าว, สกู๊ปข่าว, รายงานข่าว, ผลิตรายการพิเศษเฟซบุ๊กไลฟ�
ทางเพจ กรมประชาสมัพนัธ ์เพจสํานกัประชาสัมพนัธเ์ขต 1 ชอ่ง NBT ทีวีอีสาน และออกอากาศ
ทาง สวท. ในสังกัด สปข.1
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    กิจกรรมโครงการสรา้งสุข สะอาด สุขภาพดี
(กิจกรรม 5 ส) ประจําป� 2565 เพื�อให้สถานที�
ทํางานและสภาพแวดล้อมการทํางานสะอาด
ปราศจากสิ�งสกปรกบุคลากรได้ร่วมกิจกรรม
ที�หลากหลาย ทําให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ภายในองค์กร
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หนว่ยงานภายใต้กํากับ
สาํนกัประชาสมัพนัธเ์ขต 1



ฝ�ายบรหิารทั�วไป : กลุ่มงานบรหิารทั�วไป

7.นางสมจิตร คําพิมาน
แมบ่า้น
8.นายธนกร มาป�อง
พนักงานขบัรถยนต์
9.นายจักรกฤษ มั�นศรี
พนักงานสถานที�
10.นายวรศิ ภแูถวเชอืก
พนักงานขบัรถยนต์
11.นายพษิณุ บวัใหญร่กัษา
พนักงานขบัรถยนต์
12.นางสาวศรินิภา ภแูถวเชอืก
แมบ่า้น

1.นางกาญจนา อาสาชาติ
รักษาการหัวหนา้ฝ�ายบริหารทั�วไป
2.นางสาวยุราพร พวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน
3.นางสาวสภุาวด ียิ�มชยัภมูิ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศกึษา
4.นางสาวทรงรตัน์ ทิพวงษ์
นักประชาสมัพันธ์ปฏิบัติการ 
ปฏิบติัหน้าที� เลขานุการ ผอ.สปข.1
5.นายทักษิณ ปะวะถา
เลขานุการ ผอ.สปข.1
6.นายสรรเพชร ศรน้ีอยขาว
พนกังานขบัรถยนต์

11
12 3

2

109

8

6 7 1 4 5
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ฝ�ายบรหิารทั�วไป  

5.นางสกัุญญา ดมีา
หวัหน้างานพสัด ุอาคาร สถานที�
6.นางสาวโชติกา โคตรวงศ์
เจ้าพนกังานธุรการชาํนาญงาน
7.นางสาวธัญญา คนคิด
เจ้าพนกังานธุรการปฏิบติังาน

1.นางสาวละไม วิรวัิฒน์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
2.นางสาววราภรณ์ กั�วศรี
เจ้าพนกังานการเงินและบญัชชีาํนาญงาน
3.นางวิไลพร ศริประภาเดโช
เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี
4.นางสาวสมสมัย กาสา
เจ้าพนกังานการเงินและบญัชชีาํนาญงาน

1
3

4

2

7 5 6

งานการเงินและบญัชี งานพสัดุ
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1
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5
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2

8

7
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สว่นแผนงานและพฒันางานประชาสมัพนัธ์

1.นางสาวเกษศรินิทร ์อภิรตันวงศ์
ผูอํ้านวยการสว่นแผนงานและพัฒนางานประชาสมัพนัธ์
2.นายอนุชติ บุญชม
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนาการประชาสัมพนัธ์
3.นางอชริญาณ์  มังธานี
นักประชาสัมพนัธช์าํนาญการ
4.นางสาวณภัทร  ยอดกลาง
นักประชาสัมพันธช์าํนาญการ

5.นางสาวทยาทร ไชยแ์สง
นกัประชาสมัพันธป์ฏิบัติการ
6.นางสาวณัณธกาญพร มว่งนิกร
นกัประชาสมัพันธช์าํนาญการ
7.นางสาวเยาวลักษณ์ ชยัพรมเขยีว
นกัประชาสมัพันธช์าํนาญการ
8.นายอนุชา  เสอืนิน 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์



12 435

สว่นเทคนคิ
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1.นายสรุศกัดิ� พนมอุปถัมภ์  
2.นายยศภัทร ยอดแก้ว              
3.นายสทิธิพงษ์ เอี�ยมสงูเนิน        
4.นายปรชัชยั พุฒธรรม              
5.นายสรุเดช อินทนิล      

รักษาการ ผูอํ้านวยการสว่นเทคนิค
นายชา่งไฟฟ�าอาวุโส
นายชา่งไฟฟ�าชาํนาญงาน
นายชา่งไฟฟ�าชาํนาญงาน
นายชา่งไฟฟ�าชาํนาญงาน



สว่นขา่วและรายการภมูภิาค

1.นางสายสมร บวันิล
ผู้อํานวยการสว่นขา่วและรายการภมูภิาค
2.นางฏะติมา ศริสิม
หัวหน้ากลุ่มรายการ
3.นางจันทิมา จันทรเ์ต็ม
นกัสื�อสารมวลชนชาํนาญการ
4.นางฑัชมาวรรณ ดปีระเสรฐิ
นายชา่งไฟฟ�าชาํนาญงาน

5.นางสาวปรยิา พฒุธรรม
นกัสื�อสารมวลชนปฏิบัติการ
6.นายรุจิพงษ์ มงคล
นายชา่งไฟฟ�าชาํนาญงาน
7.นางอุบลวรรณ ธรรมสจุรติ
นกัสื�อสารมวลชน

12 34 5 67
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ภาพบุคลากรและผลงานเด่น
สถานีวทิยุโทรทัศน์ NBT ทีวอีีสาน

และสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย
ในพื�นที� 11 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
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อุดรธานี 
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ภาพบุคลากรและผลงานเด่น
สาํนักงานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั 

ในพื�นที� 11 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
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แผนและผลการดําเนินงาน
ประจาํป�งบประมาณ 2565



สาํนักประชาสมัพนัธ์เขต 1 ขอนแก่น
 ได้รบัจัดสรรงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ.2565  

จํานวน 23,112,215.- บาท ดังนี�

 1. งบภารกิจพื�นฐาน เป�นเงิน 16,332,986.- บาท คิดเป�น 71%
 2. งบดําเนินงานเป�นเงิน 3,950,470.- บาท คิดเป�น 17%
 3. งบรายจ่ายอื�น เป�นเงิน 1,589,000.- บาท คิดเป�น 7%
 4. งบลงทุน เป�นเงิน 1,023,959.- บาท คิดเป�น 4%
 5. งบเบกิแทนกัน เป�นเงิน 215,800.- บาท คิดเป�น 1%
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รายงานสรุปผลผลิตและผลการเบกิจ่าย 
ตามแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร ์ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565

สาํนักประชาสมัพนัธ์เขต 1 ขอนแก่น 
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รายงานสรุปผลผลิตและผลการเบกิจ่าย 
ตามแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร ์ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565

สาํนักประชาสมัพนัธ์เขต 1 ขอนแก่น 
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คณะผูจั้ดทํา 
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หวัหนา้กลุ่มแผนงานและวิชาการ
นกัประชาสมัพนัธ์ชาํนาญการ
นกัประชาสมัพนัธ์ชาํนาญการ
นกัประชาสมัพนัธ์ชาํนาญการ
นกัประชาสมัพนัธ์ชาํนาญการ
นกัประชาสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
นกัประชาสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์

นายอนชิุต บุญชม
นางอชิรญาณ ์มังธานี
นางสาวณภัทร ยอดกลาง
นางสาวเยาวลักษณ ์ชยัพรมเขยีว
นางสาวทยาทร ไชย์แสง
นางสาวณณัธกาญพร มว่งนกิร
นางสาวทรงรตัน ์ทิพวงษ์
นายอนชุา เสอืนิน

ที�ปรกึษา
 

     ดร.พรพทัิกษ์ แมน้ศริ ิ 
ผู้อํานวยการสาํนกัประชาสมัพันธเ์ขต 1

 
กรรมการที�ปรกึษา

 

     ประชาสมัพันธจั์งหวัดในพื�นที�ภาค 1
     ผู้อํานวยการสถานวิีทยุโทรทัศนแ์หง่ประเทศไทยขอนแก่น

     ผู้อํานวยการสถานวิีทยุโทรทัศนแ์หง่ประเทศไทย ในสงักัด สปช.1
     ผู้อํานวยการสว่นขา่วและรายการภมูภิาค

     ผูอํ้านวยการสว่นเทคนคิ
     หัวหนา้ฝ�ายบรหิารทั�วไป

 
บรรณาธิการบรหิาร

 

     นางสาวเกษศรินิทร ์อภิรตันวงศ์
ผูอํ้านวยการสว่นแผนงานและพฒันางานประชาสัมพนัธ์

 
กองบรรณาธิการ

https://region1.prd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/78214
https://region1.prd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/78214
https://region1.prd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/78214
https://region1.prd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/78214





