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( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

- ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสนง.เทศบาลเมืองพังงา
- ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกินเจปีใหม่ตำบลบางเหรียง
ศาลาเจ้าแม่กวนอิม พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด
- ปฏิบัติราชการปกติ
- ประธานในพิธี "วันรวมน้ำใจ" และร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
บริเวณหน้าสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
- ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
- ประธานรับฟังการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
- ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดคลองงา ตลาดวิถีชุมชนเมืองพังงา
ริมเขื่อนคลองพังงา ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
- ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563 ของจังหวัดพังงา ครั้งที่
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
1/2563
- กงสุลใหญ่สถานกงสุลออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะกรรมการฯ และเลขานุการ การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ประธานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) หมู่ที่ 2 บ้านไสเสียด
ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
- ประธานการประชุมคณะกรรมการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2563
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา
- ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้
และสตูล) ครั้งที่ 1/2563
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
- ประธานพิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดพังงา ในการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
ศาลหลักเมืองพังงา
- ประธานพิธีเปิดงานการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับจังหวัด
ห้องทองคำ โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา
- ประธานพิธีเปิดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
- ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดพังงา
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อำเภอเมืองพังงา
- เยี่ยมชมกิจกรรมนันทนาการและนิทรรศการของหน่วยงาน
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัด
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะทำงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ร่วมงานสังสรรค์สัมพันธไมตรีกับกงสุลจีนประจำภูเก็ต
ห้องภูเก็ตแกรนด์ บอลรูม (ชั้น 2) โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
- ประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
- ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- คุณปราโมทย์ แหล่ทองคำ และคณะ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา (ครูพังงาหัวใจจิตอาสา)
อาคารต้อนรับโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
- ประธานในพิธีเปิดการเสวนาย้อนยุค เรื่อง นายเหมืองเมืองพังงา (...ซีซัน 1) งาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา
- ประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมงานวันครู
หน้าอาคารต้อนรับ โรงแรมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
- ประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 จังหวัดพังงา
หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 งาน "เมืองแห่งความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
สนามมวยชั่วคราวบริเวณงาน "เมืองแห่งความสุข
และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
- ร่วมต้อนรับ ผบ.ทรภ.3
ห้องรับรอง บก.ทรภ.3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
- ประธานในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงา
- ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
บริเวณชายหาดท้ายเหมือง หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา
- ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ประธานเปิดกิจกรรม KHAOLAK BIKERS MEETING & CAMPING ครั้งที่ 4
บริเวณพื้นที่สาธารณะ (คลองขุด) ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
- ประธานในการออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2563 ในงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
บริเวณเวทีร้านกาชาด
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะทำงาน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ประธานรับฟังข้อมูลการดำเนินการเบื้องต้นการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Working Team)
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ผอ.สนง.กกต.จ.พังงา เข้าพบเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการแบ่งเขตการเลือกตั้งท้องถิ่น
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งละออง ม.4 บ้านทุ่งละออง ต.บางวัน อ.คุระบุรี
- ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
- ประธานกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
ลานกลางอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ครั้งที่ 1/2563
- ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
-

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
/076-481435
ที่ว่าการอำเภอทับปุด/076-599117
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456
สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 119
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280
สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
สนจ.อำนวยการ/076-481424
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455
สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/076-481725 ต่อ
303
สนง.ปภ.จังหวัดพังงา/076-460607
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
/076-481435
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน/076-212222
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455
สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/076-481725
สนจ.อำนวยการ/076-481424
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280
สนจ.อำนวยการ/076-481424
สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/076-481725

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
/089-7268513
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076450912-3
สนง.ทสจ.พังงา/076-481033
สนง.กงสุลจีนประจำภูเก็ต/076-034160
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา/076455104
กอ.รมน./076-481425
คุณปราโมทย์ แหล่ทองคำ/081-8947666
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596-5
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/087-0530324
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/087-0530324
สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา/076460503
กอ.รมน.จังหวัด พ.ง./076-481425
สนจ.อำนวยการ/076-481424
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455
สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
ตัวแทนกลุ่มเขาหลักไบค์เกอร์/091-7494144
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/081-8931173
สนจ.บริหารทรัพยากรบุคคล/076-481437
สนจ.บริหารทรัพยากรบุคคล/076-481437
สนง.กกต.จ.พังงา/081-8942711
สนง.สสจ.พังงา/076-481725 ต่อ 303
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455
สนง.ขนส่งจังหวัดพังงา/076-481502
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และศอ.ปส.จ.พง./076481461
สนจ.อำนวยการ/481424
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา/คุณเสาวลักษณ์
083-6087681

24 ม.ค. 63
08:00
24 ม.ค. 63
09:00
24 ม.ค. 63
10:30
24 ม.ค. 63
13:30
25 ม.ค. 63
07:15
25 ม.ค. 63
10:00
25 ม.ค. 63
19:40
27 ม.ค. 63
09:00
27 ม.ค. 63
13:30
28 ม.ค. 63
09:00
28 ม.ค. 63
10:30
28 ม.ค. 63
14:00

- ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
- ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสวย)
- ประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทยฯ
- ประธานพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง เขาช้าง ไนท์ รัน 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
- ประธานพิธีเปิดโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- ประธานประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
- ร่วมศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ในเมืองพังงา
-

นายโชตินรินทร์ เกิดสม
1 ม.ค. 63
06:30
1 ม.ค. 63
09:00
1 ม.ค. 63
11:00
1 ม.ค. 63
13:00
3 ม.ค. 63
09:00
3 ม.ค. 63
10:00
4 ม.ค. 63
17:45
6 ม.ค. 63
09:00
7 ม.ค. 63
09:00
7 ม.ค. 63
13:00
8 ม.ค. 63
15:00
9 ม.ค. 63
10:00

16 ม.ค. 63
19:00
16 ม.ค. 63
07:30
16 ม.ค. 63
08:45
17 ม.ค. 63
08:00
17 ม.ค. 63
10:20
17 ม.ค. 63
13:30
19 ม.ค. 63
06:00
19 ม.ค. 63
23:00
20 ม.ค. 63
09:30
20 ม.ค. 63
11:00
21 ม.ค. 63
00:00

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา
ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สุขจังที่พังงา กอล์ฟ ครั้งที่ 1
ร่วมงานการออกรางวัลสลากสมนาคุณ "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการท่าเทียบเรือบ้านแหลมหัวล้าน ม.5 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
อบรมหลักสูตร ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1
-

22 ม.ค. 63
09:00
23 ม.ค. 63
08:30
23 ม.ค. 63
07:00
23 ม.ค. 63
13:30
24 ม.ค. 63
08:30
25 ม.ค. 63
19:30
25 ม.ค. 63
07:00
27 ม.ค. 63
09:30

ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ปฏิบัติราชการปกติ
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง เขาช้าง ไนท์ รัน 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประธานพิธีเปิด "ตลาดสีเขียวในม่านหมอกกะปง"
ประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
-

15 ม.ค. 63
16:00
15 ม.ค. 63
15:00
16 ม.ค. 63
14:30
16 ม.ค. 63
10:00

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456

ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
/076-481435
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
/076-481435
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
/076-481435
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596

วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา

สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 110

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กอ.รมน.จ.พ.ง./076-481425

ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ปภ.จังหวัดพังงา/076-460607

ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา/076-414212

ห้องประชุมชั้น 2
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
โรงแรมทวีสุข และเส้นทางบริเวณอำเภอเมืองพังงา

สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
/076-413337
สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422

ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา

เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 112

ณ จุดตรวจบ้านทับกำ หมู่ที่ 4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

สนง.ปภ. 076 460607

ณ ชุดตรวจบางหลาโอน หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

สนง.ปภ. 076 460607

ณ บริเวณสามแยกป่าไม้ ม.2 ต.ตำตัว (ด่านตำรวจ) อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา

สนง.ปภ. 076 460607

ณ บริเวณหน้าสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455

ณ ริมเขื่อนคลองพังงา ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 119

ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0-7641-1980

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

ปค.จังหวัด/076-481455

ณ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา
ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ณ ห้องรับรองหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สถ. 076 481435

ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 076411980
ผวจ.มอบหมาย
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456 -

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
วันรวมน้ำใจ การออกร้านมัจฉากาชาดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2563
ร่วมงานแถลงข่าว "วันรวมน้ำใจ" งาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
ร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดคลองงา ตลาดวิถีชุมชนเมืองพังงา
ประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดพังงา
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
ประชุมการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
นางเดน่า เกรเบอร์ ลาเด็ก หัวหน้าสำนักงานไอโอเอ็ม (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน: IOM) พร้อมคณะ
ขอเข้าพบเพื่อเยี่ยมคาราวะและหารือประเด็นเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นในจังหวัด
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563
ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เยี่ยมชมกิจกรรมนันทนาการและนิทรรศการของหน่วยงาน
ประธานการประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายองค์ความรู้ KBO (Knoviedge - Based OTOP) ระดับจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลจากการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูลตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการเสวนา เรื่องนายเหมืองพังงา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ครูพังงาหัวใจจิตอาสา)
คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2563 (ผบ.ทรภ.3)
ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
ระดับจังหวัด
ร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (งานกิจกรรมวันครู)
พิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 จังหวัดพังงา
ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563
-

9 ม.ค. 63
11:00
10 ม.ค. 63
08:00
10 ม.ค. 63
18:00
11 ม.ค. 63
07:30
11 ม.ค. 63
09:00
13 ม.ค. 63
13:30
14 ม.ค. 63
08:30

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา -

สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422

สำนักงานจังหวัดพังงา

ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
อ.เมืองพังงา
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

ปค.076 481455

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนจ.อำนวยการ/076-481424

ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา

สนง.พช. 076481462 ผวจ.มอบหมาย

ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11
อาคาร 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมือง จ.พังงา

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา

ณ อาคารต้อนรับโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2

สนง.ศธ. 076-410281

ณ ห้องรับรอง บก.ทรภ.3 วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.

ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพังงา

สนง.ประมงจังหวัดพังงา 076-481438

สนง.ศธ 0-7641-0280

ณ สนามมวยชั่วคราวหน้าศาลกาลางจังหวัดหลังเก่า อ.เมืองพังงา การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
จ.พังงา
ณ หน้าอาคารต้อนรับโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280
อ.เมือง จ.พังงา
ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/087-0530324
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงา
ณ บริเวณชายหาดท้ายเหมือง หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.อำนวยการ/076-481424

ณ สนามกอล์ฟกะทะทอง อ.เมือง จ.พังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ณ บริเวณเวทีร้านกาชาด

ที่ทำกาาปกครองจังหวัดพังงา/076-481455

ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

สนง.โยธาธิการฯ 081 9528098

ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา

สนง.โยธาธิการฯ 081 9528098

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารลาดพร้าวฮิลล์
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลาดพร้าว ซอย 4
กรุงเทพ ฯ
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งละออง ม.4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

สนจ.บุคคล 0-7641-2140

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา
ณ ลานกลางอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา

ปค.จังหวัด/076-481455

ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนจ.อำนวยการ/481424

-

-

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา

สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 110

ณ บริเวณตลาดสีเขียวในม่านหมอก กะปง" อ.กะปง จ.พังงา

หอการค้าจังหวัดพังงา

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-413264
ผวจ.มอบหมาย

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455 สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422

ปค.จังหวัด/076-481455

สนง.ขนส่งจังหวัดพังงา/076-481502

28 ม.ค. 63
09:30
30 ม.ค. 63
10:00

ประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ.2562
ประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
-

นายบุญเติม เรณุมาศ

23 ม.ค. 63
10:30
23 ม.ค. 63
07:00
24 ม.ค. 63
09:00
24 ม.ค. 63
13:30
24 ม.ค. 63
10:00
25 ม.ค. 63
07:15
27 ม.ค. 63
10:00
27 ม.ค. 63
13:30
28 ม.ค. 63
15:00
28 ม.ค. 63
14:30
28 ม.ค. 63
09:30
28 ม.ค. 63
13:30
29 ม.ค. 63
10:00
30 ม.ค. 63
10:00

ร่ามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามฯ
ประชุมหารือข้อราชการของ สสจ.พังงา
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย
-ผวจ.มอบ (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
ควบคุมกำกับดูแลการออกรางวัลสลากสมนาคุณ
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
ประชุมหารือข้อราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ และให้ข้อมูล เพื่อรับการประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563)
-ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่
1/2563
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
ประชุมแผนปฏิบัติการจิตอาสา
หารือข้อราชการกับ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมฯ
ประชุมหารือข้อราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสวย) เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ฯ
นายเสรี สายพงษ์พรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ขอเข้าพบเพื่อรายงานตัว
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2563
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563
-ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
ประธานประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้ข้อยุติของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
ประชุมหารือแก้ไขปัญหา กรณีมีการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา
ประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายขยายความร่วมมือทางนโยบาย เพื่อจัดการภัยพิบัติอย่างบูรณาการ
-

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
1 ม.ค. 63
07:00
3 ม.ค. 63
08:30
7 ม.ค. 63
09:00
7 ม.ค. 63
13:00
7 ม.ค. 63
15:30
8 ม.ค. 63
15:00
11 ม.ค. 63
11:00
13 ม.ค. 63
08:30

สนง.โยธาธิการฯ 076460625 ผวจ.มอบหมาย

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
ผวจ.มอบหมาย

ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา
อ.เมืองฯ จ.พังงา

เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 112

-

-

-

-

ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
(ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม) /076-481455
สถาบันดำรงราชนุภาพ สป.มท.

( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

1 ม.ค. 63 ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
06:30 ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 - ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 112
ชุดผ้าไทย ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
2 ม.ค. 63 ปฏิบัติราชการปกติ
00:00 3 ม.ค. 63 ปฏิบัติราชการปกติ
00:00 6 ม.ค. 63 ประชุมหารือการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
10:00 7 ม.ค. 63 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563
- 11 ม.ค. 63
08:30
13 ม.ค. 63 ขอเชิญประชุมการคัดเลือก ศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563
13:30 13 ม.ค. 63 ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Working Term)
10:30 14 ม.ค. 63 ประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2563
13:30 14 ม.ค. 63 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 และบรรยายพิเศษ
09:00 14 ม.ค. 63 ร่วมประชุมคณะทำงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15:00 14 ม.ค. 63 ประธานในพิธีเปิดงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563
19:00 14 ม.ค. 63 ประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน IOM ด้านการศึกษาและสุขภาพน เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นในจังหวัดพังงา
09:30 เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
15 ม.ค. 63 ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
10:30 16 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพังงา เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2563
14:30 -เครื่องแบบชุดกากีคอพับแขนยาว
16 ม.ค. 63 การจัดงานวันครู
07:30 07.30น. พิธีทำบุญตักบาตร หน้าอาคารต้อนรับโรงแรม 08.45น. พิธีงานวันครู หอประชุมเขาทอย
16 ม.ค. 63 ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
10:30 -ผวจ.มอบ
17 ม.ค. 63 ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
08:00 *เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
17 ม.ค. 63
10:20
17 ม.ค. 63
14:30
18 ม.ค. 63
15:30
19 ม.ค. 63
23:00
20 ม.ค. 63
13:30
20 ม.ค. 63
10:00
21 ม.ค. 63
08:30
22 ม.ค. 63
09:00
23 ม.ค. 63
08:30
23 ม.ค. 63
13:30

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ปภ.
ห้องประชุมราชสีห์ 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3

สนจ.(บริหารทรัพยากรบุคคล)

เวทีร้านกาชาด สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จ.พังงา
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ห้องพิงกัน

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง)
/076-481455
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ

ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนง.ทสจ.พังงา /076-481033

ณ สนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี

ห้องประชุมโรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา อ.เมือง

สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424

1.โรงแรมเกาะยาวชูกิจ เดชอนันต์ รีสอร์ท 2. โรงแรมเกาะยาว
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท 3.โรงแรมทรีเฮาส์วิลล่าส์ เกาะยาว
ห้องรับรอง บก.ทรภ.3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

-

วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต2

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา

สนง.จัดหางานฯ /076-460671

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา
ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
บริเวณชายหาดท้ายเหมือง หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา
สสจ.พังงา (งานพัสดุฯ)

บริเวณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ต.ลำแก่น
ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
บริเวณเวทีร้านกาชาด
ที่ทำกาาปกครองจังหวัดพังงา/076-481455
ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขพังงา
ที่ทำการปกครองจังหวัด/076 - 481455

หอประชุมกล้วยไม้ โรงเรียนสตรีพังงา

โรงเรียนสตรีพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งละออง หมู่ที่ 4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง)
/076-481455
ที่ทำกาาปกครองจังหวัดพังงา/076-481455

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ
จ.พังงา
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ
จ.พังงา

สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481424
ศอ.ปส.จ.พง./076-481461

บริเวณลานกลางอาคาร ศาลากลางจังหวัดพังงา อเมืองฯ จ.พังงา สนง.ขนส่งจังหวัดพังงา /076-481424
ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัด/076 - 481455

ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด

-

ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา

วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076481595(กลุ่มส่งเสริมฯ)

สนง.รอง ผวจ.พังงา

ที่ดิน

ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมชั้น2 สนง.อัยการจังหวัดพังงา

สนง.ปภ.จ.พังงา(กลุ่มงานยุทธฯ) /076-460607

วัดนิคมสโมสร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา

ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา /076-481820
ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426

โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

มูลนิธิชุมชนไท (นส.จิรวรรณฯ 062-6848155

บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสนง.เทศบาลเมืองพังงา

สนง.เทศบาลเมืองพังงา

สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ทสจ. 076-481033

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ห้องปฏิบัติราชการ ปลัดจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

ห้องปฏิบัติราชการ ปลัดจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัด พังงา

ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา076-481721
ต่อ 1502

( ปลัดจังหวัดพังงา )

ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
วันรวมน้ำใจ การออกร้านมัจฉากาชาดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2563
ประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รองฯบุญเติมมอบหมาย
ประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการฝ่าย การจัดงาน เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี2563
ประชุม เรื่องนส.มานิตา ทรายทอง ร้องขอความเป็นธรรม
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2563
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในวารสารสำนักบริหารการทะเบียนและจัดทำสคริปต์รายการ Dopa Chanel
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล- รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO
BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
-

14 ม.ค. 63
09:00
14 ม.ค. 63
13:30
14 ม.ค. 63
15:00
15 ม.ค. 63
10:30

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณประจำปี 2563
ประชุมคณะทำงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-

15 ม.ค. 63
16:00
17 ม.ค. 63
08:00

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการเสวนา เรื่องนายเหมืองพังงา
ร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
-

17 ม.ค. 63
10:20
20 ม.ค. 63
10:00
20 ม.ค. 63
13:30
20 ม.ค. 63
11:00
21 ม.ค. 63
09:30
21 ม.ค. 63
13:30
22 ม.ค. 63
09:00
24 ม.ค. 63
00:00
27 ม.ค. 63
13:30
28 ม.ค. 63
13:30
29 ม.ค. 63
09:30
29 ม.ค. 63
13:30

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เชิญประชุมหารือข้อราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในวารสารสำนักบริหารการทะเบียนและจัดทำสคริปต์รายการ Dopa Chanel
ออกตรวจประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (นายสุรัตน์ สุมาลี)
ออกตรวจประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (นายชัยยุทธ ประสงค์ผล)
ออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ลาพักผ่อน
ออกตรวจประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว)
ออกตรวจประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (นายบัญญัติ ศรีสมุทร)
ออกตรวจประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (นายรณพล ขวัญเซ่ง)
ออกตรวจประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (นายปรินทร เดชแก้ว)
-

นายวิรัช ตั่นสกุล
1 ม.ค. 63
06:30
2 ม.ค. 63
08:30
3 ม.ค. 63
08:30
3 ม.ค. 63
13:30
6 ม.ค. 63
09:00
7 ม.ค. 63
09:00
7 ม.ค. 63
13:00
8 ม.ค. 63
13:30
8 ม.ค. 63
15:00
9 ม.ค. 63
10:00
10 ม.ค. 63
18:00
11 ม.ค. 63
09:00
13 ม.ค. 63
10:30
14 ม.ค. 63
09:00
14 ม.ค. 63
13:30
14 ม.ค. 63
15:00
15 ม.ค. 63
08:30
16 ม.ค. 63
08:30
17 ม.ค. 63
08:00

ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
เวทีร้านกาชาด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
076-481433-5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ทสจ. 076-481033

โรงแรมพื้นที่อำเภอเกาะยาว จำนวน 3 แห่ง
1.โรงแรมเกาะยาวชูกิจ เดชอนันต์ รีสอร์ท 2. โรงแรมเกาะยาว
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท 3.โรงแรมทรีเฮาส์วิลล่าส์ เกาะยาว
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา
บริเวณชายหาดท้ายเหมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิม- พระเกียรติจังหวัดพังงา
ห้องปฏิบัติราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ม)

สำนักงานจังหวัด 076-481424

ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัด 076-481424

ห้องปฏิบัติราชการ ปลัดจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง

ที่ทำการปกครองจังหวัด พังงา

หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด

ที่ทำการปกครองจังหวัด พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งละออง หมู่ที่ 4 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัด พังงา

-

-

หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า

ที่ทำการปกครองจังหวัด พังงา

ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง

หมู่ที่ 4 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา

ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา

เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 112

-

-

สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ทสจ. 076-481033 ต่อ 601,602

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครอง/076-481455

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ปภ.จังหวัดพังงา/076-460607

ณ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา
อ.เมืองพังงา
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดพังงา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
/076-481435
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0-7641-1980

ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
อ.เมืองพังงา
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

ปค.076 481455

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3

สนจ.กลุ่มงานบุคคล/076-481437

ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
/076-481435
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง)
/076-481455
สนง.ทสจ.พังงา /076-481033

-

-

-

-

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 076-481596

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
-

( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )

- ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
- ปฏิบัติราชการปกติ
- วันรวมน้ำใจ การออกร้านมัจฉากาชาดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2563
ประธานการประชุมการจัดงานวันเด็ก
- ร่วมประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดพังงา
- ร่วมการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- ร่วมการประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการฝ่าย การจัดงาน เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี2563
- ร่วมการประชุมคณะกรรมการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2563
- ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 /2563
- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
- ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563
- เยี่ยมชมกิจกรรมนันทนาการและนิทรรศการของหน่วยงาน
- ร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Working Term)
- ร่วมการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงา
- ร่วมการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2563
- ร่วมประชุมคณะทำงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ปฏิบัติราชการปกติ
- ปฏิบัติราชการปกติ
- ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563
-

17 ม.ค. 63
13:30
17 ม.ค. 63
10:00
20 ม.ค. 63
13:30
21 ม.ค. 63
09:30
22 ม.ค. 63
13:30
22 ม.ค. 63
09:00
23 ม.ค. 63
07:00
23 ม.ค. 63
08:30
23 ม.ค. 63
10:30

- ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา
- ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเลจังหวัดพังงา
- ร่วมประชุมคณะทำงาน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
- ร่วมตรวจสอบความชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา
ประธานประชุมรายงานพื้นที่การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
- ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
ครั้งที่ 1/2563
23 ม.ค. 63 - ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
13:30 24 ม.ค. 63 - ปฏิบัติราชการปกติ
08:30 27 ม.ค. 63 - ลาพักผ่อน
00:00 -

ver 2.2 update 15/15/2562

ณ เวทีร้านกาชาด สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จ.พังงา

สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424

สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422

ณ
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 076-460607
ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหสัดพังงา
สนจ.บริหารทรัพยากรบุคคล/076-481437
ณ ห้องกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424

ณ ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา 076-411-328

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหสัดพังงา

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต/076-523094

ลานกลางอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ขนส่งจังหวัดพังงา/076-481502

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และศอ.ปส.จ.พง./076481461

ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424

-

-

-

-

