ผังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐MHz ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕– ๑๒.๒๕ น.
(ผังวิทยุรายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงประเด็น และวันออกอากาศได้ตามความเหมาะสม)
วันออกอากาศรายการ
“มหาดไทยชวนรู้”
ออกอากาศสด
วันอังคารที่ ๑
มีนาคม๒๕๕๙

บันทึกเทป
วันศุกร์ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒
มีนาคม ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑
มีนาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒
มีนาคม ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๗
มีนาคม ๒๕๕๙

-

วันอังคารที่ ๘
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมรายการและผู้ดาเนินรายการร่วม

ประเด็น

นายดลเดช พัฒนรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
หรือผู้แทน

ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตาบลๆละ ๕ ล้านบาท และเชิญเที่ยวงานมหกรรม
แข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน
ครั้งที่ ๓๑ (๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๙)
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา “สระแก้วโมเดล”

นายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
หรือผู้แทน
นายสุชาติ นพวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
หรือผู้แทน

ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตาบลๆละ ๕ ล้านบาท และเชิญเที่ยวงานฉลอง
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๘๙ ปี และงาน
กาชาดจังหวัดหนองคาย ประจาปี ๒๕๕๙
(๕– ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙)
ปี ๒๕๕๙
“บริการด้วยจิตใจ ถูกต้อง ทันสมัย โปร่งใสธรรม”

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน
หรือผู้แทน
วันเสาร์ที่ ๕– วันอาทิตย์ที่ ๖มีนาคม ๒๕๕๙
สารองวันออกอากาศสดไว้กรณีมีภารกิจด่วน
ของหน่วยงานต่างๆที่จะขอออกอากาศ
นายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
หรือผู้แทน

ความคืบหน้าโครงการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้ร่วมรายการ/หมายเหตุ
โทร. ๐-๗๓๒๑-๒๐๐๒
โทรสาร ๐-๗๓๒๑-๒๐๐๒
โทร.มท ๗๔๙๘๘
โทร. ๐-๓๗๔๒-๕๑๑๑
โทรสาร ๐-๓๗๔๒-๕๒๐๐
โทร.มท ๓๒๓๐๑, ๓๒๓๑๑
โทร. ๐-๔๒๔๑-๑๑๑๒
โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๔๕๐
โทร.มท ๔๖๑๑๑
โทร. ๐-๒๑๔๑-๕๕๑๒
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๐๑๑

โทร. ๐-๒๕๘๑-๕๖๕๘
โทรสาร ๐-๒๕๘๑-๕๖๕๘
โทร.มท ๑๓๕๑๑

วันออกอากาศรายการ
“มหาดไทยชวนรู้”
ออกอากาศสด
บันทึกเทป
วันพุธที่ ๙
วันศุกร์ที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๘
มีนาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๙

-

วันอังคารที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๑มีนาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๕มีนาคม

๒๕๕๙
๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมรายการและผู้ดาเนินรายการร่วม

ประเด็น

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หรือผู้แทน
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
หรือผู้แทน

ความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่
ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตาบลๆละ ๕ ล้านบาท และเชิญเที่ยวงาน“มหาทาน
บารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”
ประจาปี ๒๕๕๙ (๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙)

นายอัครเดช เจิมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการผู้ว่าเสวนากับประชาชนยามเย็น
หรือผู้แทน
วันเสาร์ที่ ๑๒– วันอาทิตย์ที่ ๑๓มีนาคม ๒๕๕๙
สารองวันออกอากาศสดไว้กรณีมีภารกิจด่วน
ของหน่วยงานต่างๆที่จะขอออกอากาศ
นายอภิชาต โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
หรือผู้แทน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
หรือผู้แทน
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หรือผู้แทน

พช.เชิญร่วมทอดผ้าป่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท”
ความคืบหน้าโครงการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชน
ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตาบลๆละ ๕ ล้านบาท และงานวันฉลองวันแห่งชัย
ชนะของท้าวสุรนารี ๒๕๕๙
(๒๓ มีนาคม– ๓ เมษายน๒๕๕๙)

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้ร่วมรายการ/หมายเหตุ
โทร. ๐-๒๒๒๒-๕๘๕๘
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๐๖๖๙
โทร.มท ๕๐๗๐๑
โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๗๐๖
โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๗๐๖
โทร.มท ๔๒๓๑๑
โทร. ๐-๓๖๕๐-๗๑๑๑
โทรสาร ๐-๓๖๕๐-๗๑๑๔
โทร.มท ๑๑๐๑๑
-

โทร. ๐-๒๑๔๑-๖๐๑๘-๒๐
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๐๐
โทร. ๐-๓๖๒๒-๓๐๕๗
โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๓๐๕๗
โทร.มท ๑๒๙๑๑
โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๕๗
โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๐๕๗
โทร.มท ๓๖๔๑๑

วันออกอากาศรายการ
“มหาดไทยชวนรู้”

ผู้เข้าร่วมรายการและผู้ดาเนินรายการร่วม

ออกอากาศสด

บันทึกเทป

วันศุกร์ที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๖มีนาคม

๒๕๕๙

นายจรินทร์ จักกะพาก
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือผู้แทน

ประเด็น

๑๘ มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย”

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้ร่วมรายการ/หมายเหตุ

โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๕๗
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๒๗๓

วันเสาร์ที่ ๑๙– วันอาทิตย์ที่ ๒๐มีนาคม ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๙

-

-

วันอังคารที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗มีนาคม

วันพุธที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๘มีนาคม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือผู้แทน
นายสมดี คชายั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
หรือผู้แทน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๙

นายมณฑล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือผู้แทน

วันศุกร์ที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๙

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
หรือผู้แทน

๒๕๕๙
๒๕๕๙

สารองวันออกอากาศสดไว้กรณีมีภารกิจด่วน
ของหน่วยงานต่างๆที่จะขอออกอากาศ

๒๒ มีนาคม “วัน อปพร.” ประจาปี ๒๕๕๙
ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตาบลๆละ ๕ ล้านบาท และเชิญเที่ยวงานเปิดโลก
ทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๖ ประจาปี ๒๕๕๙
(๒๕ – ๒๙ มีนาคม๒๕๕๙)
นโยบายลดความเหลื่อล้า...การจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
ความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-

โทร. ๐-๒๖๓๗-๓๑๑๐
โทรสาร ๐-๒๖๓๗-๓๑๑๐
โทร.มท ๕๕๐๔๐
โทร. ๐-๗๗๕๐-๔๐๐๙
โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๔๐๐๙
โทร.มท ๖๖๑๑๑
โทร. ๐-๒๒๙๙-๔๙๙๙
โทรสาร ๐-๒๒๗๓-๐๘๙๖
โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๑๑
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๘๘๑๖
โทร.มท ๑๔๑๑๑

วันออกอากาศรายการ
“มหาดไทยชวนรู้”
ออกอากาศสด
บันทึกเทป

ผู้เข้าร่วมรายการและผู้ดาเนินรายการร่วม

ประเด็น

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้ร่วมรายการ/หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ ๒๖– วันอาทิตย์ที่ ๒๗มีนาคม ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๙

-

-

วันอังคารที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๙

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
หรือผู้แทน

วันพุธที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
หรือผู้แทน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๙

นายสุริยันต์ กาญจน์ศิลป์
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
หรือผู้แทน

หมายเหตุ

สารองวันออกอากาศสดไว้กรณีมีภารกิจด่วน
ของหน่วยงานต่างๆที่จะขอออกอากาศ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จังหวัดนครนายก

-

โทร. ๐-๓๗๓๑-๑๒๘๓
โทรสาร ๐-๓๗๓๑-๑๒๘๓
โทร.มท ๓๑๑๑๑

ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๕๗
ตาบลๆละ ๕ ล้านบาท และการบูรณาการหน่วยงานที่ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๒๗๓
เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่
โทร. ๐-๗๗๘๐-๐๑๑๑
โครงการการพัฒนาแหล่งน้าพุร้อนในประเทศไทย โทรสาร ๐-๗๗๘๐-๐๑๑๑
มุ่งสู่เมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้าพุร้อน โทร.มท ๖๖๖๑๑

๑. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone in) หมายเลข ๐-๒๒๒๒-๘๘๒๗ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที ออกอากาศทางFM ๙๑.๐ MHz เวลา ๑๒.๐๕ – ๑๒.๒๕ น.
๒. กาหนดนัดสัมภาษณ์ในกรณีบันทึกเทป ขอให้พิจารณานัดหมายทางรายการฯ ๒ ช่วงเวลา ดังนี้ : ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๓. ผู้สัมภาษณ์ : นางสาวปัทมา นฤภัย นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘–๕๙๐๙-๐๐๑๔
๔. ผู้ประสานงาน : นางนงลักษณ์ เกียรติบุตร พนักงานพิมพ์ ทาหน้าที่สนับสนุนงานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘–๕๘๑๘-๖๑๖๓ ๐-๒๒๒๒-๘๘๒๗
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