
 

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

 

         ภารกิจสนับสนุนการประชุมวีดีทัศนทางไกลผานระบบ VCS , Jabber , Webx , Zoom  ในป พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565)  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ วัน / เดือน / ป หัวขอการประชุม สถานท่ี หนวยงานท่ีรอ
ขอ 

ระบบท่ีใช 

1 5/10/64 ประขุมมอบนโยบายใหแก กำนัน ผูใหญบาน และหัวหนาราชการ 

ประจำจังหวัด 

ศสข.1 (อย) สนจ.อท WEBEX 

2 6/10/64 ประชุมมอบนโยบายและช้ีแจงขอราชการสำคัญ ศสข.1 (อย) สนผ.สป. VCS 

3 6/10/64 ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียน

หลวงสำหรับพระสงฆไทย 

ศสข.1 (อย) ผอ.สป VCS 

4 27/10/64 ประชุมมอบนโยบายและช้ีแจงขอราชการสำคัญของปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

ศสข.1 (อย) สนผ.สป VCS 

5 28/10/64 ประชุมกรมการจังหวัดสระบุร ี ศสข.1 (อย) จ.สบ WEBEX 

6 2/11/64 ประชุมสมาคมแมบานมหาดไทย สามัญประจำป ๒๕๖๔ ศสข.1 (อย) สป. VCS 

7 17/11/64 ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

8 18/11/64 ประชุมใหญสามญัประจำป 2564 ศสข.1 (อย) สหก.ปมท VCS 

9 19/11/64 ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรชัญาทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

10 24/11/64 ประชุมสามัญประจำเดือน พฤศจกิายน 2564 ศสข.1 (อย) จ.สบ WEBEX 

11 24/11/64 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแมบานมหาดไทย ศสข.1 (อย) ปมท WEBEX 

12 26/11/64 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติทางถนน

แหงชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

13 26/11/64 ประชุมช้ีแจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 1/12/64 การประชุมขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ

ของกระทรวงมหาดไทยประจำปงบประมาณ 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

15 3/12/64 การประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและสงเสรมิสราง

ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ป2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

16 5/12/64 ทดสอบระบบ VCS ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

17 7/12/64 ทดสอบระบบ VCS การเปดงานกาชาดออนไลน ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

18 8/12/64 สมาคมแมบานมหาดไทยรวมออกรานกาชาดออนไลน ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

19 15/12/64 ประชุมคณะทำงานตดิตามและประเมินผลการเบิกจายงบประมาณ 

ครั้งท่ี 1/2564 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 4/1/65 ประชุมศูนยเขต 1-12 ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

21 5/1/65 ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคญัของ

กระทรวงมหาดไทย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

22 11/1/65 การประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

23 12/1/65 ประชุมศูนยเขต ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

24 26/1/65 ประชุมขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

25 27/1/65 ประชุมประจำเดือนสระบุร ี ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี WEBEX 

26 27/1/65 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

แหงชาติ 2565  

ศสข.1 (อย) ปภ VCS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 27/1/65 ประชุมคณะทำงานตดิตามและประเมินผลงานเบิกจายงบประมาณ 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

28 30/1/65 การประชุมเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระดำริ ของ

กระทรวงไทย 

ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

29 31/1/65 การอบรมทำแผนท่ีโดยอากาศยานไรคนขับ ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

30 1/2/65 ประชุมหารือแนวทางการจัดการประชุม VCS ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

31 2/2/65 ประชุมช้ีแจงแนวทางการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย

พระราชบัญญัตสิำรวจการกักตุนโภคภณัฑ 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

31 11/2/65 ประชุมขอมูลขาวสารเคลื่อนท่ีแบบ online WEBEX ศสข.1 (อย) สปน.2 WEBEX 

32 18/2/65 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานรวมกับ กอช 2565 ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

33 22/2/65 การประชุมตอนรับ วปอ (สนจ.สบ) ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี WEBEX 

34 23/2/65 ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงหาดไทย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

35 24/2/65 ประชุมหารือกับเจาหนาท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี WEBEX 

36 25/2/65 ประชุมกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานรบั

วิสาหกิจ สระบุรี 2565 

ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี WEBEX 



 

 

37 10/3/65 ประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ป2565 
ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

 

 

 

 

 

  

37 4/4/65 การประชุมขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

สำคัญของกระทรวงมหาดไทย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

38 5/4/65 การสัมมนาเชิงปฏิบัตการขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

39 12/4/65 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและการแถลงขาวสรุปผลการ

ดำเนินงานประจำวันของศูนยอำนวยการปองกันและลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนชวงสงกรานต พ.ศ. 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

40 18/4/65 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและการแถลงขาวสรุปผลการ

ดำเนินงานประจำวันของศูนยอำนวยการปองกันและลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนชวงสงกรานต พ.ศ. 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

41 21/4/65 ประชุมคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค

ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งท่ี 1/2565 

ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี Webex 

 



 

 

42 27/4/65 ประชุมการขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

43 28/4/65 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งท่ี 1/2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

44 6/5/65 ประชุมคณะกรรมการประสานงานแกไขปญหายาเสพติด ใน

สถานการณโควิด-19 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

45 19/5/65 ประชุมศูนยเขต ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

46 25/5/65 ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ

ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

47 25/5/65 ประชุมคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค

ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งท่ี 2/2565 

ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี Webex 

48 26/5/65 ประชุมกรมการจังหวัด หัวหนาสวยราชการและหัวหนาหนวยงานรัฐ

วสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งท่ี 1/2565 

ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี Webex 

49 27/5/65 ประชุมศูนยเขตการใชรถเดาวเทียม ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

50 7/6/65 ประชุมกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาต ิ ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

51 19/6/65 การประชุมของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการ

ตรวจราชการประจำเดือน มิถุนายน 2565  

ศสข.1 (อย) จ.สุพรรณบุร ี VCS 

52 23/6/65 การฝกอบรมตามโครงการจางดูแลและบำรุงรักษาซอมแซมระบบรกัษา

ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 2565 

ศสข.1 (อย) สป.ปมท Webex 

53 24/6/65 การประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 



54 30/6/65 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งท่ี 6/2565 

ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี Webex 

55 6/7/65 ประชุมขับเคล่ือนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ

กระทรวงมหาดไทย 2565 
ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

56 8/7/65 การประชุมขับเคล่ือนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ

กระทรวงมหาไทย ประจำป 2565 
ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

57 11/7/65 ประชุมศูนยเขต  ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

58 21/7/65 การประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาดวยกลไกการสง

ตอระดับชาติ การบริหารจัดการคดดี และการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจาก

การคามนุษย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

59 27/7/65 การประชุมขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

สำคัญของกระทรวงมหาไทย ประจำป 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

60 27/7/65 ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการของจังหวัดสระบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565     

ศสข.1 (อย) จ.สระบุร ี Webex 

61 8/8/65 การประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 

2/2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

62 10/8/65 ประชุมช้ีแจงการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จ

เจาฟามหาจักรี ครั้งท่ี 5 ป 2566  

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

63 18/8/65 การฝกอบรมใหความรู ระบบงานการใหบริการอำนวยความสะดวก

ประชาชนในระดับพ้ืนท่ี และการประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน

ของศูนยดำรงธรรม 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

64 19/8/65 การประชุมขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

65 22/8/65 ประชุมศูนยเขต ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

66 23/8/65 ประชุมคณะทำงานตดิตามและประเมินผลการเบิกจายงบประมาณฯ 

ครั้งท่ี 4/2565 

ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 



67 25/8/65 ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการของจังหวัดสระบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565   

ศสข.1 (อย) จ.สระบุรี WEBEX 

68 29/8/65 การประชุมขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

69 13/9/65 ประชุมศูนยเขต ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

70 14/9/65 การประชุมขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

สำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

71 20/9/65 การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำป 2565 สมาคมแมบาน

มหาดไทย 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

72 26/9/65 การประชุมขับเคลื่อนและตดิตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

73 26/9/65 การประชุมรับฟงความคิดเห็นติอแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 

2566-2570) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัตริาชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ.สิงหบุรี 

ศสข.1 (อย) จ.สิงหบุรี WEBEX 

74 28/9/65 ประชุมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ศสข.1 (อย) ปภ VCS 

75 28/9/65 ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการทุนเลาเรียน

หลวงสำหรับพระสงฆไทย ครั้งท่ี 1/2565 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

76 28/9/65 การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการและหัวหนา

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุร ี

ศสข.1 (อย) จ.สระบุรี WEBEX 

77 29/9/65 ประชุมการจัดมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคณุ

ใหแกพลเมืองดี ประจำป พ.ศ. 2565 กรณีพิเศษ ครั้งท่ี 2 

ศสข.1 (อย) ปมท VCS 

78 29/9/65 ประชุมศูนยเขต ศสข.1 (อย) สป.มท VCS 

 


