
ด่วนมาก 

                                                             กระดาษเขียนข่าว                                ทบ.๔๖๓–๐๐๗ 

 ท่ี  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร   
 
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ หมู่วัน – เวลา  ๒๗ ส.ค. ๖๓ ค าแนะน า 

จาก กพ.ทบ. หมู่/ค า 

ถึง ผู้รับปฏิบัติ     ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, กรม ทพ.๑๑, กรม ทพ.๑๒, กรม ทพ.๑๓,  
กรม ทพ.๑๔, กรม ทพ.๒๑, กรม ทพ.๒๒, กรม ทพ.๒๓, กรม ทพ.๒๖,  
กรม ทพ.๓๑, กรม ทพ.๓๒, กรม ทพ.๓๓, กรม ทพ.๓๕, กรม ทพ.๓๖,  
กรม ทพ.๔๑, กรม ทพ.๔๒, กรม ทพ.๔๓, กรม ทพ.๔๔, กรม ทพ.๔๕,  
กรม ทพ.๔๖, กรม ทพ.๔๗, กรม ทพ.๔๘, กรม ทพ.๔๙ 

ประเภท  

ผู้รับทราบ กพ.ทบ. (กองบริการฯ) 
 

ที่ของผู้ให้ข่าว 
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๙๔  

                     ๑. อ้างถึง  หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๖ ลง ๒๒ ม.ค. ๖๓ 
                  ๒. ตามท่ี ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขอรับจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือ
รายเดือนของ อส.ทพ. เพ่ือให้ได้รับสิทธิครบถ้วนภายในห้วงเวลาที่ก าหนด กรณีที่ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ ลาออก 
หรือพิการทุพพลภาพ รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น  
                  ๓. เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพ.ทบ. จึงก าหนดจัดการประชุมทางไกล 
(ออนไลน์) เพ่ือให้หน่วยชี้แจงความคืบหน้า พร้อมทั้งตอบปัญหาข้อสงสัยในการด าเนินการของหน่วย ผ่านโปรแกรม/
แอพพลิเคชั่น Zoom Clound Meeting ในวันอังคารที่ ๘ ก.ย. ๖๓ โดยมี ผอ.กคง.สผพ.กพ.ทบ. เป็นประธานฯ 
                   ๔. ขอให้หน่วยจัดก าลังพลที่รับผิดชอบในการด าเนินการ จ านวน ๑ นาย ร่วมประชุมตามข้อ ๓  
โดยก าหนดการและระเบียบวาระการประชุม  หน่วยสามารถดาวน์ โหลดได้ที่  https://dop.rta.mi.th/0401.2.2/  
(รายละเอียดเพ่ิมเติมประสาน พ.ท. องอาจ บุญยรัตกลิน ต าแหน่ง หน.กพ.ทบ.  โทร.ทบ. ๙๗๑๒๘, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๐๘๔ ๕๔๗ ๐๑๑๓)           
 

 

 อ้างถึงข่าว       ชื่อผู้เขียนข่าว            หน่วย   โทร.๐๒๒๙๗ ๗๑๓๔ 

  
หน้า  ๑   ใน  ๑  หน้า 

 พ.ท. องอาจ บุญยรัตกลิน    กพ.ทบ.  โทร.ทบ.๙๗๑๒๘  
จัดประเภทเอกสาร            หน.กพ.ทบ.   

 จัด  ไม่     

ส าหรับพนักงาน 

 
 
รับเมื่อ  
 
 

 
วันที่  

 
เวลา  

 

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร  

 
ชื่อพนักงาน  

 
ส่งเสร็จ  

 
วันที่  

 
เวลา  

 

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร  

 
ชื่อพนักงาน  

    รับรองว่าเป็นข่าวราชการ  
พ.อ.   ฤทธิรณ   ศรีภักดี           
       ( ฤทธิรณ   ศรีภักดี )                                      
            ผอ.กอง กพ.ทบ. 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 

พ.ต.หญิง.........................................ร่าง/ตรวจ ............ ส.ค. ๖๓ 
ส.ท.หญิง นภสร อินทฤทธิ์          พิมพ์/ทาน ............ ส.ค. ๖๓ 
พ.อ. ...................................................ตรวจ ............... ส.ค. ๖๓ 
พ.อ. ............................................... ....ตรวจ ............... ส.ค. ๖๓ 
พ.อ. ............................................... ....ตรวจ ............... ส.ค. ๖๓ 
 

อนุมัติ - ส่งได ้
รบัค าสั่ง จก.กพ.ทบ. 

      พล.ต. 
              ผอ.สผพ.กพ.ทบ. 
                    ส.ค. ๖๓ 

https://dop.rta.mi.th/0401.2.2/


ก าหนดการและการปฏิบัติในการประชุม 

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินช่วยเหลือ และเงินช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ. 

๑. วาระการประชุม  
    ๑.๑ วาระท่ี ๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
    ๑.๒ วาระท่ี ๒ กพ.ทบ. ชี้แจงเรื่องเพ่ือทราบ   
    ๑.๓ วาระท่ี ๓ สอบถามปัญหา ข้อสงสัย  
    ๑.๔ วาระท่ี ๔ ประธานกล่าวสรุปและปิดการประชุม    

๒. กลุ่มหน่วยที่เข้าร่วมการประชุม แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

    กลุ่มที ่๑ : ทภ.๒, กรม ทพ.๒๑, กรม ทพ.๒๒, กรม ทพ.๒๓, กรม ทพ.๒๖   
                : ทภ.๓, กรม ทพ.๓๑, กรม ทพ.๓๒, กรม ทพ.๓๓, กรม ทพ.๓๕, กรม ทพ.๓๖ 
    กลุ่มที่ ๒ : ทภ.๑, กรม ทพ.๑๑, กรม ทพ.๑๒, กรม ทพ.๑๓, กรม ทพ.๑๔ 
                : ทภ.๔, กรม ทพ.๔๑, กรม ทพ.๔๒, กรม ทพ.๔๓, กรม ทพ.๔๔, กรม ทพ.๔๕, กรม ทพ.๔๖, กรม ทพ.๔๗,    
                  กรม ทพ.๔๘, กรม ทพ.๔๙  

๓. ก าหนดการเข้าร่วมประชุม  
     ๓.๑ กลุ่มที่ ๑ : วันอังคารที่ ๘ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐   (ซักซ้อม เวลา ๐๙๐๐) 
     ๓.๒ กลุ่มที่ ๒ : วันอังคารที่ ๘ ก.ย. ๖๓ +เวลา ๑๔๐๐ – ๑๕๐๐   (ซักซ้อม เวลา ๑๓๐๐) 

๔. สถานที่จัดการประชุม : ณ ที่ตั้งหน่วย (ผ่านคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ) 

๕. ค าแนะน าการปฏิบัติในการประชุม   
    ๕.๑ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ซักซ้อม VTC อส.ทพ.”  ตาม QR code ด้านบน เพ่ือรับทราบขั้นตอน 
การด าเนินการ และซักซ้อมการปฏิบัติในการใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom cloud meeting  (ติดต่อ จนท. ของ กพ.ทบ.  
ได้ที ่เบอร์โทร.ทบ. ๙๗๑๒๘) 
    ๕.๒ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom cloud meeting และติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ 
ส่วนตัว หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการ ดังนี้ 
 
 
 
          ระบบ Android                           ระบบ ios                             ระบบ Window     
    ๕.๓ เปิดโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom cloud meeting   
    ๕.๔ กดท่ีปุ่ม Join a Meeting  
    ๕.๕ รับ Meeting ID จาก กพ.ทบ. ทางกลุ่มไลน์ ตั้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามหน่วยที่สังกัด เช่น กรม ทพ.๑๑ 
    ๕.๖ ด าเนินการประชุมตามวาระ 
    ๕.๗ หน่วยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม Zoom cloud meeting ได้ที่ https://dop.rta.mi.th/0401.2.2/     
         (รายละเอียดเพ่ิมเติมประสาน พ.ท. องอาจ  บุญยรัตกลิน ต าแหน่ ง หน.กพ.ทบ. โทร.ทบ. ๙๗๑๒๘ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๔ ๕๔๗ ๐๑๑๓)                                                             

  
 

https://dop.rta.mi.th/0401.2.2/


ขั้นตอนการใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom cloud meeting 

                   ตรวจถูกต้อง  
      พ.ต.หญิง  ปวีณา   เซ็นเสถียร                                       
              (ปวีณา   เซ็นเสถียร)    

                                                        ประจ าแผนก กพ.ทบ.   

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ วิธีปฏิบัติ 

 

  
๑. เปิดโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น 
Zoom cloud meeting   
 
๒. คลิ้กท่ี ปุ่ม Join หรือ Join 
Meeting 

 

 ๓. รับ Meeting ID และ 
Password จาก กพ.ทบ.  
 
๔. ตั้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตาม
หน่วยที่สังกัด เช่น กรม ทพ.๑๑   
 
๕. คลิ้กท่ี ปุ่ม Join หรือ Join 
Meeting อีกครั้ง 

 

  
๖. คลิ้กที่ ปุ่ม Join Audio 

 
 
 
 
 

๗. ประชุมตามวาระท่ีก าหนด 


