
 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

 

         ภารกิจสนับสนุนการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านระบบ VCS , Jabber , Webx , Zoom  ในปี พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)  ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลำดับ วัน / เดือน / ปี หัวข้อการประชุม สถานที่ หน่วยงานที่ร้อขอ ระบบท่ีใช้ 
1 8 ต.ค. 63 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพ ศสข.๑ (อย) สำนักงาน ก.พ.ร VCS 

2 19 ต.ค. 63 การบริหารสถานท่ีกักกันตัว  ศสข.๑ (อย) มท. VCS 
3 22 ต.ค. 63 ช้ีแจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ศสข.๑ (อย)) มท. VCS 

4 22 ต.ค. 63 การบริหารสถานท่ีกักกันตัว LQ และ ALQ ศสข.๑ (อย) ศูนย์ฯ โควิด VCS 

5 27 ต.ค. 63 คณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงานฯ ศสข.๑ (อย) ศสสป VCS 

6 6 พ.ย. 63 ประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตร ี ศสข.๑ (อย) กระทรวงมหาดไทย VCS 

7 16 พ.ย. 63 ขอสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ์ ศสข.๑ (อย) สหกรณ์ออมทรัพย ์ VCS 

8 24 พ.ย. 63 ประชุมรับมอบนโยบายและกองอำนวยการ ศสข.๑ (อย) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ VCS 

9 2 ธ.ค. 63 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

ศสข.๑ (อย) ปภ. VCS 

10 15 ธ.ค. 63 การประชุมเร่งรดัการขัดเลือกกล้อง CCTV  ศสข.๑ (อย) มท. VCS 

11 22 ธ.ค. 63 จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs ศสข.๑ (อย) มท. VCS 

12 23 ธ.ค. 63 การบริหารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ศสข.๑ (อย) โควิด-19 มท./ 
แรงงาน 

VCS 

13 24 ธ.ค. 63 การประชุมช้ีแจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2564 

ศสข.๑ (อย) สำนักงาน ก.พ.ร. VCS 

14 28 ธ.ค. 63 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2563 

ศสข.๑ (อย) ปภ. VCS 

15 29 ธ.ค. 63 การประชุมช้ีแจงข้อราชการสำคญั ศสข.๑ (อย) มท. VCS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลำดับ วัน / เดือน / ปี หัวข้อการประชุม สถานที่ หน่วยงานที่ร้องขอ ระบบท่ีใช้ 
16 4 ม.ค. 64 การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศสข.๑ (อย) 
โควิด-19 มท. VCS 

17 5 ม.ค. 64 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ศสข.๑ (อย) 

ศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

VCS 

18 14 ม.ค. 64 การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ 
ศสข.๑ (อย) 

กระทรวงมหาดไทย VCS 

19 22 ม.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์ใช้บริการระบบประชุม 
วีดิทัศน์ทางไกล ศสข.๑ (อย) 

โยธาธิการและผังเมือง VCS 

20 1 ก.พ. 64 ชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะให้กับจังหวัด 
ศสข.๑ (อย) 

กระทรวงมหาดไทย VCS 

21 2 ก.พ. 64 ซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศ
บริหารสถานการณ์โควิดฯ ศสข.๑ (อย) 

ศูนย์บริหารสถาน   
การณ์โควิดฯ 

VCS 

22 25 ก.พ. 64 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ศสข.๑ (อย) 

ศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

VCS 

23 2 มี.ค. 64 ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ศสข.๑ (อย) 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภาคกลาง สป. 

VCS 

24 3 มี.ค. 64 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการโอน
สินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศสข.๑ (อย) 

สำนักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 

VCS 

25 4 มี.ค. 64 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการโอน
สินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ศสข.๑ (อย) 

สำนักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 

VCS 



 

26 8 มี.ค. 64 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา
รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ศสข.๑ (อย) 
 

กระทรวงมหาดไทย VCS 

27 9 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือระดมความเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี ศสข.๑ (อย) 

กระทรวงมหาดไทย VCS 

28 10 มี.ค. 64 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2564 

ศสข.๑ (อย) 
 

ศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

VCS 

29 15 มี.ค. 64 การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ศสข.๑ (อย) 

สถาบันดำรงราชานุภาพ  VCS 

30 17 มี.ค. 64 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติ
ราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ศสข.๑ (อย) 
 
 

สำนักงาน ก.พ.ร. VCS 

31 18 มี.ค. 64 การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" 

ศสข.๑ (อย) 
 
 

สำนักนโยบายและแผน สป. VCS 

32 31 มี.ค. 64 การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 
3/2564 ศสข.๑ (อย) 

กรมการพัฒนาชุมชน VCS 

33 2 เม.ย. 64 ช้ีแจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฎิบัติ
การเสนอโครงการพัฒนาและเสรมิสร้างความเข็มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ศสข.๑ (อย) 

กระทรวงมหาไทย VCS 

34 9 เม.ย. 64 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoPs) ครั้งท่ี 3 ศสข.๑ (อย) 

กระทรวงมหาไทย VCS 

35 29 เม.ย. 64 การประชุมคณะทำงานเพิ่มศักยภาพการประสานงาน ศสข.๑ (อย) ศสส.สป. VCS 



 

 

 

 

 

                         

                                                                             

ฯ ครั้งท่ี 2/2564 

36 
13 พ.ค. 64 

การประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และ
แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ 

ศสข.๑ (อย) สำนักนโยบายและแผน สป. VCS 

37 14 พ.ค. 64 การประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ ประจำป ี2564 ศสข.๑ (อย) 

กองทุนการออมแห่งชาติ VCS 



 

 

 

   

                            

38 29 มิ.ย. 64 รับฟังแนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย 

ศสข.๑ (อย) 

กระทรวงมหาดไทย VCS 

39 29 มิ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานเพิ่มศักยภาพฯ ครั้งท่ี 3/25645 ศสข.๑ (อย) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร สป. 

VCS 

40 7 ก.ค. 64 ช้ีแจงและซักซ้อมการใช้งานระบบการรับสมัคร
พนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบออนไลน ์

ศสข.๑ (อย) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

VCS 

41 19 ก.ค. 64 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อ
แก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งท่ี 2/2564 

ศสข.๑ (อย) กรมโยธาธิการและผังเมือง  VCS 

42 24 ก.ค. 64 การประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแกไ้ข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) 

ศสข.๑ (อย) ศบค.มท. (สนผ.สป.) VCS 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลำดับ วัน / เดือน / ปี หัวข้อการประชุม สถานที่ หน่วยงานที่ร้อขอ ระบบท่ีใช้ 
43 15 ก.ค. 64 ประชุมจังหวัดสุพรรณบรุี กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

แห่งชาตื ศสข.๑ (อย) สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุร ี Webex 

52 21 ก.ค. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสมัพันธ์แห่งชาติระดับ
จังหวัดสุพรรณบรุี ครั้งที่ 3 / 2564 ศสข.๑ (อย) ประชาสมัพันธ์จังหวัด

สุพรรณบุร ี
Webex 

53 2 ส.ค. 64 การประชมุคณะทำงานและเผยแพร่ข้อมูล(โควิท – 
19)จังหวัดสุพรรณบรุ ี ศสข.๑ (อย) ประชาสมัพันธ์จังหวัด

สุพรรณบุร ี
Webex 

54 30ส.ค. 64 ประชุมกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน สิงหาคม 
2564 ศสข.๑ (อย) สำนักงานจังหวดัอ่างทอง Webex 

55 30 ส.ค.64 ประชุมกรมการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 
2564 ศสข.๑ (อย) สำนักงานจังหวดัสระบรุ ี Webex 

56 6 ก.ย.64 การนิเทศจังหวัดลูกข่ายฯ (สุพรรณบุรี สิงห์บรุี) ศสข.๑ (อย) ศสข.1 (อย) Webex 

57 7 ก.ย.64 การนิเทศจังหวัดลูกข่ายฯ (อยุธยา อ่างทอง สระบุรี) ศสข.๑ (อย) ศสข.1 (อย) Webex 
       
      

                   
 
 
 



 

         

                                                              



 

 

 

 

 

 

 



 

 


