บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๑๕๑๒
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookDate}
นร ๐๒๒๐.๐๑/๖๙๐
๒๖
เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง การติดต่อราชการกับ สนผ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
เรียน ผอ.สานัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน ผอ.สปข. ๑-๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด
ตามหนั ง สื อ กกจ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0203.04/864 ลงวั น ที่ 14 เมษายน 2564
เรื่ อง แจ้ งแนวทางการปฏิบั ติเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามมาตรการของ ศบค. และข้อสั่ งการของ ปนร. มีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรค
ในช่วงหลังสงกรานต์ โดยลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ลดความแออัดในสถานที่ทางาน
และการเดินทางโดยรถสาธารณะด้วยการให้ทางานที่บ้าน จึงเห็นควรให้ สานัก/กอง สร้างความเข้าใจกับข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดและปฏิบัติตามาตรการของ ศบค. และ ปนร. อย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดประกาศ กปส.
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น
ทั้งนี้ กรณีการกาหนดจานวนผู้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) ผอ.สานัก/กอง
และหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ควรพิ จ ารณาให้ มี จ านวนตามความเหมาะสมกั บ ภารกิ จ และไม่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อเป้าหมายผลผลิตและการให้ปฏิบัติงานภายในที่พักต่อเนื่อง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.สานัก/กอง และ
หัวหน้าหน่วยงานที่จะพิจารณา และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อราชการ
เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ต่ อ ราชการกั บ สนผ. เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอแจ้ ง
หมายเลขโทรศัพท์ของราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}

(นางเรือ{PersonName}
นเพ็ชร แหลมทองมงคล)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
ร.ผอ.สนผ.
{PositionName1}

ข้อมูลสาหรับการติดต่อราชการกับฝ่ายบริหารทั่วไป สนผ.
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางจิราพร เตโพธิ์

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์
09 2246 8505

E-mail.
jiraporn_t@prd.go.th

2

นางวรรณี ชื่นสาราญ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

08 1853 2507

moo_mam@live.com

3

นางสาวอติพร ลิ้มลิขิตอักษร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

09 0531 5952

nookwang2204@gmail.com

4

นางสาวจิราวรรณ กองสารี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

08 9941 6991

jirawan.koy@hotmail.com

E-mail. ฝ่ายบริหารทั่วไป

executive_prd@hotmail.com

ข้อมูลสาหรับการติดต่อราชการกับส่วนวิจัยและพัฒนา สนผ.
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวฐานิตา แจ้งชัด

2
3

4

ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนา 0 2618 2323
rd.prd62@gmail.com -โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ต่อ 1511 /
-การจัดทาคาของบประมาณ โครงการสร้างความ
08 6896 0138 /
เข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
09 2246 8507
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางวันวิศาข์ ภาคสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ 0 2618 2323
rd.prd62@gmail.com การจัดทาประเด็นข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อ
ต่อ 1507 /
ออนไลน์ เพื่อใช้พิจารณากาหนดประเด็นในที่ประชุม
08 5823 0106
IOC
นางสาวสุดาภรณ์ กรรณเลขา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
0 2618 2323
rd.prd62@gmail.com -โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก
ต่อ 1508 /
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
09 8828 0869
2564
-การจัดทาคาของบประมาณ โครงการสร้างความ
เข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาววนิสา พัดศรี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
0 2618 2323
rd.prd62@gmail.com - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานสารวจความคิดเห็น
ต่อ 1508 /
ของประชาชนและนาเสนอของสื่อต่าง ๆ
09 5751 0077
- การทบทวนมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้
แผนพัฒนาองค์การกรมประชาสัมพันธ์ (PMQA 4.0)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
5
นางสาวชญานิน อยู่สุวรรณ

ตาแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์
0 2618 2323
ต่อ 1507 /
08 2611 1212

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

0 2618 2323
ต่อ 1507 /
09 2241 8451
06 4561 5399

6

นางสาวนิชาภา เขียวมณี

7

นางสาวรวินทร์พร สุวรรณรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

8

นางสาวจุฑารัตน์ เคนจอหอ

9

ว่าที่ รต.ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

0 2618 2323
ต่อ 1507 /
08 7510 4117
0 2618 2323
ต่อ 1507 /
09 5313 2143

อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
rd.prd62@gmail.com รายงานผลการดาเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจ
ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลผลิตและ
งบประมาณ)
rd.prd62@gmail.com ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.)
rd.prd62@gmail.com รายงานผลการดาเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจ
ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลผลิตและงบประมาณ)
rd.prd62@gmail.com กิจกรรมสารวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความ
ต้องการจากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ์

rd.prd62@gmail.com - กิจกรรมสารวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของ
ประชาชน
-การจัดทาประเด็นข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อ
ออนไลน์ เพื่อใช้พิจารณากาหนดประเด็นในที่ประชุม IOC
10 นายศุภกฤตษ์ จิตตภัทราวงศ์ นักประชาสัมพันธ์
0 2618 2323
rd.prd62@gmail.com -ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนวิจัยและ
ต่อ 1507 /
พัฒนา (สวพ.)
08 1553 8367
-การจัดทาประเด็นข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อ
ออนไลน์ เพื่อใช้พิจารณากาหนดประเด็นในที่ประชุม IOC
หมายเหตุ : กรณีมีเรื่องที่ต้องการประสานงานกับส่วนวิจัยและพัฒนา (สวพ.) นอกเหนือจากที่ระบุในตารางนี้ สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงกับ ผอ.สวพ.
ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ดังกล่าว

ข้อมูลสาหรับการติดต่อราชการกับ ส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สนผ.
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางภณิตา บูรณ์เจริญ
2

นางสาวประวีณา ธาดาพรหม

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

3

นายศุภธร หงษ์ภักดี

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

08 1822 1654

zgjoker@hotmail.com

4

นางสาวกฤติกา นิลวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

08 0605 7901

toeykritika@gmail.com

5

นางสาวณัฐสุดา บุญสม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

08 7093 9932

nattina22@gmail.com

6

นางสาวรุ้งตะวัน เตียพานิช

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

08 1486 8642

honeynoonn@gmail.com

7

นางสาวสินีนาถ สุดสี

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

09 8269 5932

remefar@gmail.com

8

นางสาวธัญญารัตน์ รองเดช

นักประชาสัมพันธ์

09 3737 6998

tanyarat_pooh@hotmail.com

เบอร์ติดต่อภายใน สนช.
E-mail ส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์
08 1492 2616

E-mail.
tibbittib@gmail.com

08 9779 0518

praweenar.psed4@gmail.com

1509, 1506, 1522, 1524

ppn.prd@gmail.com

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางพิชญา นิลมณี

ข้อมูลสาหรับการติดต่อราชการกับส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สนผ.
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ผู้อานวยการส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ 09 2246 8504

2

นางสาวเกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

3

นางสาวประภัสสร สารสังข์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

4

นางสาวกษมา กิติสุนทร

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

5

นางสาวณัฐนรี สงธาดา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

6

นางสาววรปัญญ์ จิตราวุธ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

7
8

นางสาวจินตรัตน์ อินทมาศ
นางสาวศมลชนก ล้อจิตติกุล

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

08 1433 6047 - แผนปฏิบัติราชการและบริหารโครงการประชาสัมพันธ์ปี
2564
- ตอบข้อมูลเรื่อง e-MENSCR
08 2244 6688 - จัดทาและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
2564 ภารกิจยุทธศาสตร์
- การกากับและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
08 1440 0292 - ระบบรายงานผลการดาเนินงาน
- จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ
เชื่อมั่น และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
08 6958 4455 - การถ่ายทอดตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ
- PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
06 2651 6255 - รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กปส.
- ควบคุมภายใน
- จัดเก็บตัวชี้วัดประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น
และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
09 0995 5461 การจัดทาคาของบประมาณฯ ปี 2565
08 6215 2278 การดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน

หมายเหตุ : สผค. จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงาน ณ อาคาร กปส. ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงตามวันดังกล่าว หรือ
โทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1514, 1526-27 อีเมล prd.plan62@gmail.com และ Line Group : สื่อสารแผน

ข้อมูลสาหรับการติดต่อราชการกับส่วนประเมินผล สนผ.
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ชื่อ-สกุล
ลาดับที่
1
นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนประเมินผล

2

นางภัทรมน วังคาหมื่น

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์
08 9675 8642/
09 22468 502
08 8549 4789

3

นางสาวกรกมล เนียมละมุน

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

06 5542 2262

noi.kornkamol@hotmail.com

4

นาย ส.กรกช ยอดไชย

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

08 1536 9660

sokorakot@hotmail.com

5

นางสาววชิรา สุวรรณวงศ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

08 5896 0626

toktak51@gmail.com

6

นางสาวนิพัทธา อินทรักษา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

08 6281 2741

butter140635@gmail.com

E-mail. ส่วนประเมินผล

E-mail.
rueanpetch@gmail.com
pattharamon1978@gmail.com

prd.evaluation@gmail.com

