บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ฝ่ำยสำรบรรณ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๑๑
ที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookDate}
นร ๐๒๐๑.๐๑/๑๒๖๘
๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหำร และคณะกรรมกำรสวัสดิกำร กปส. ประจำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔
(กำรประชุมทำงไกล ผ่ำน Video Conference)
เรียน ผชช. ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส.ผู้แทนภำค ๑-๘
ด้วย อปส. กำหนดจัดกำรประชุมผู้บริหำร และคณะกรรมกำรสวัสดิกำร กปส. ประจำเดือน
มิถุนำยน ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่ำนกำรประชุมทำงไกล Video Conference โดยมี
กำหนดกำร ดังนี้
เวลำ ๐๙.๐๐ น.
- ประชุมผู้บริหำร
เวลำ ๑๓.๐๐ น.
- ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร กปส. (เฉพำะคณะกรรมกำรฯ)
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อำคำรกรมประชำสัมพันธ์
สลก. ขอควำมร่วมมือ สำนัก/กอง ดำเนินกำร ดังนี้
๑. น ำเสนอเรื่ อ งส ำคั ญ เข้ ำวำระกำรประชุ ม ผู้ บ ริห ำรตำมแบบตอบรั บ ที่ แ นบมำพร้ อ มนี้
(กำรนำเสนอเรื่องสำคัญเข้ำวำระกำรประชุมผู้บริหำร ให้แต่ละสำนัก/กอง นำเสนอเรื่องเรียน รปส.ที่กำกับ
พิจำรณำก่อน)
๒. จัดส่ง QR-Code ยกเว้น ปชส.ภำค ๑-๘ ส่ง ๒ QR-Code ศูนย์ดำรงธรรม และผลกำรดำเนินงำน)
๓. น ำส่งแบบตอบรับตำมข้อ ๑. QR-Code ตำมข้อ ๒. และไฟล์ข้อมูล PowerPoint VDO
หรือ อื่น ๆ ทำง E-mail:Sodprd๒๕๖๑ @gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
หำกพ้นระยะเวลำตำมที่กำหนดจะเข้ำที่ประชุมในเดือนถัดไป ยกเว้นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้บริหำรสั่งกำรเป็นกรณีพิเศษ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ในวัน และเวลำ ดังกล่ำว ซึ่งสำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อำคำร กปส. หรือเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference
ณ ที่ตั้งของท่ำน ซึ่งส่วนกลำงสำมำรถเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ webex ที่ลิงค์ http://prd.webex.com/join/prdconference
หรือกรอกเข้ำผ่ำน Access code:๑๗๕ ๖๖๒ ๐๑๕๑

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นายชั
ยวัฒน์ บุญชวลิต)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
ลนก.
{PositionName1}

แบบตอบรับ
การนาเสนอเรื่องสาคัญเข้าวาระการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203

****************
หน่วยงาน : ……….............................................……..
ไม่มีเรื่องนำเสนอ
 มีเรื่องนำเสนอในวำระต่ำง ๆ ดังนี้
1. เรื่องสืบเนื่อง
1.1 ..........................................................................................................................................................
1.2..........................................................................................................................................................
2. เรื่องเพื่อพิจำรณำ
2.1..........................................................................................................................................................
ข้อพิจำรณำ ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.2...........................................................................................................................................................
ข้อพิจำรณำ .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. เรื่องเพื่อทรำบ(ยกเว้นผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน)
3.1 ..........................................................................................................................................................
3.2 ..........................................................................................................................................................
4. เรื่องอื่น ๆ
4.1 ...........................................................................................................................................................
4.2 ...........................................................................................................................................................
ผู้ประสำนงำน ..................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ ...........................................
วันที่..................................................................
หมายเหตุ
1. ส่งแบบตอบรับฯ ให้ สลก. ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ทำง E-mail: sodprd2561@gmail.com
2. กรณีมีกำรนำเสนอในที่ประชุมให้ส่งไฟล์ PowerPoint, VDO หรือ อื่น ๆ ให้ สลก. ก่อนวันประชุมผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 วันทาการ ทำง E-mail: sodprd2561@gmail.com
3. ผู้ประสำนงำนกำรประชุมผู้บริหำร ได้แก่
- กำรนำเรื่องสำคัญเข้ำทีป่ ระชุม
นำงนวิยำ อินทร์มี
โทร 0 2618 2323 ต่อ 1817, 09 2246 8412
- กำรส่งไฟล์ QR Code (ผลงำนประจำเดือน) นำยกิติพงษ์ ไชยคำ
โทร 0 2618 2323 ต่อ 1802
- กำรนำส่งไฟล์PowerPoint/VDO/อื่น ๆ นำยกิติพงษ์ ไชยคำ
โทร 0 2618 2323 ต่อ 1802
- รำยงำนกำรประชุม
นำงสำวกัญญำณี กองเพิ่มพูล โทร 026182323 ต่อ 1811

