ระบบนัดหมายงานของผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน มีนาคม 2564

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

วันที่:เวลา

ภารกิจ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

- ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
- ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างควาามมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม
- แถลงข่าวสถานการณ์ COVID - 19
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
- ประธานในพิธีถวายราชสักการะในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- ประธานประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
2 มี.ค. 64 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
15:00 3 มี.ค. 64 - ประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
10:00 -

ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ปภ.จ.พง./076-460607

หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนง.พัฒนาชุมชน/076-481459

ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา

คุณทวีศักดิ์/081-5369619

ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา/076412179
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา/076-599331-4

ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

โรงพยาบาลพังงา/076-411616 ต่อ 2106

ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422

ห้องประชุมปาริฉัตร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา/076-412338

ห้องประชุมชั้น 2 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา

สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939

(ผวจ.มอบ)ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หารือแนวทางการดำเนินงานกับ กศน.จ.พังงา
(ผวจ.มอบ) ร่วมงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ประจำปี 2564
(ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพังงา
ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงฯ ในงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564
ร่วมรับรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3
ประชุมของสำนักงานโยธาธิการฯ
(ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2
(ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ระดับจังหวัดพังงา ประจำปี 2564
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (อ.ทับปุด) ประจำปีงบประมาณ 2564
(ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรู้รักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564
(ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(ปคจ.จอง) ตรวจสถานประกอบการโรงแรม จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า
อำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการรักษาความสงบในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-

ห้องประชุมดีบุก ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.พมจ.พังงา

หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ
จ.พังงา
ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา /076-599331

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา
ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ
จ.พังงา
ห้องเจ้าเมือง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

พื้นที่จังหวัดพังงา

สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481424

ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษด้านยาเสพติด ปี 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
-

ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

ศอ.ปส.จ.พง.

สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา

สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา

ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา /076- 414212

ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ปภ.จ.พังงา/076-460607

ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา /076-450912

นายบุญเติม เรณุมาศ

( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
1 มี.ค. 64
15:00
1 มี.ค. 64
09:00
2 มี.ค. 64
09:30
3 มี.ค. 64
09:00
4 มี.ค. 64
10:30
5 มี.ค. 64
10:00
9 มี.ค. 64
09:00
9 มี.ค. 64
13:30
12 มี.ค. 64
13:30
24 มี.ค. 64
00:00

-

สนจ.พังงา (ยุทธศาสตร์ฯ) /076-481422
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา (กลุ่มส่งเสริมฯ)076-481595
ศรชล

ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สมชาย 0869996320
ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรม เลอ เอราวรรณพังงา สนง.พลังงานจังหวัดพังงา /076-460727
อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา / 076-481459
จ.พังงา
โรงเรียนบ้านคอกช้าง หมู่ 2 บ้านลางเหรียงใต้
ที่ทำการปกครองจังหวัด/076 - 481455
ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
ห้องประชุมโรงแรมมอริซี บาย เขาหลัก รีสอร์ท
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
481455
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ อ.เมืองฯ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา /076-460625
จ.พังงา
พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ที่ทำการปกครองจังหวัด/076 - 481455

( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา (ผวจ.มอบหมาย)
ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร (ผวจ.มอบหมาย)
ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและประกวดผลิตผลการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-

ณ
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา
เลขที่ 92/19 ถนนศิริราษฎร์ (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิโคคาโคล่าประเทศไทยเข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการทดลองดักขยะจากแหลงกำเนิดบนบกก่อนไหลสู่อ่าวพังงาในเขตเทศบาลเมืองพังงา ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ)
และอบต.ถ้ำน้ำผุด
ศาลากลางจังหวัดพังงา
ประธานงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดบางเสียด
ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางเสียด ตำบลบางเตย
อำเภอเมืองพังงา
ประธานและร่วมรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (ผวจ.มอบหมาย)
ณ สถนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บางม่วง
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ร่วมพิธีจัดเก็บศาลพระภูมิ
ณ บริเวณบ้านโคกเคียน ตำบลโคกเคียน
อำเภอตะกั่วป่า
การประชุมวางแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม
ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด
-

นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
1 มี.ค. 64
09:00
1 มี.ค. 64
14:30
2 มี.ค. 64
09:00
2 มี.ค. 64
13:30
2 มี.ค. 64
08:00
2 มี.ค. 64
11:00
3 มี.ค. 64
00:00
4 มี.ค. 64
00:00
8 มี.ค. 64
13:30
8 มี.ค. 64
14:00
9 มี.ค. 64
10:30

เจ้าของเรื่อง / โทร.

( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

1 มี.ค. 64
09:00
1 มี.ค. 64
10:30
1 มี.ค. 64
11:30
1 มี.ค. 64
13:30
2 มี.ค. 64
09:00
2 มี.ค. 64
11:00
2 มี.ค. 64
13:30

1 มี.ค. 64
13:30
2 มี.ค. 64
08:00
3 มี.ค. 64
09:00
4 มี.ค. 64
09:30
4 มี.ค. 64
13:30
5 มี.ค. 64
13:30
8 มี.ค. 64
13:30
9 มี.ค. 64
13:30
9 มี.ค. 64
09:20
9 มี.ค. 64
10:30
11 มี.ค. 64
08:30
11 มี.ค. 64
10:30
16 มี.ค. 64
09:00
18 มี.ค. 64
00:00
20 มี.ค. 64
- 21 มี.ค.
64
00:00
22 มี.ค. 64
13:30
23 มี.ค. 64
13:30
23 มี.ค. 64
15:00

สถานที่

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ที่ทำการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธรฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/076-481732
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา/076-413910
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596-5
สนง.ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076481455

( ปลัดจังหวัดพังงา )

ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
.
ประธานกรรมการในการลงพื้นที่พิจารณาผลงาน "1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดพังงา
.
(รอง ศ. มอบ)ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว
(ผวจ. มอบ)ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพังงา ประจำปี 2564
ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ประธานกรรมการในการลงพื้นที่พิจารณาผลงาน "1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดพังงา
.
- ปฏิบัติราชการปกติ - ปฏิบัติราชการปกติ เชิญร่วมรับรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3
ตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมา่จากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอบ้านสวนบางหมวก บ้านคึกคัก หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
.
ร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศสำหรับหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง
"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ประจำปี 2563 ในระดับเขตและระดับภาค
-

ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ปภ.จ.พง./076-460607

บ้านบางซอย หมู่ที่ 7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

ปค.จ.พง./ป.จ๋า

ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนวิลล่า
ต.คึกคัก
ณ ห้องประชุม สนง.เกษตร จังหวัดพังงา

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา/076-450912

หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ
จ.พังงา
อ.ตะกั่วทุ่ง และ อ.เมืองพังงา

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา /076-599331

-

-

-

-

ณ ห้องรับรองเจ้าเมือง ชั้น 2
สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า

ศุนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา

ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง
อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา

ปค.จว.พง.

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา/0935759520

ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455

ปค.จว.พง.

13 มี.ค. 64 เวรผู้บริหารอำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการรักษาความสงบในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- 14 มี.ค. .
64
00:00
นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์

-

-

ณ ห้องประชุมปาริฉัตร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา/076-411980 ต่อ 15-16

ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3

สนง.พลังงานฯ

( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )

2 มี.ค. 64
15:00
2 มี.ค. 64
13:30

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนวจของรองนายกรัฐมนตรี
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
5 มี.ค. 64 ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ฯ
09:30 -

ver 2.2 update 15/15/2562

สนจ.ยุทธศาสตร์ / 076-481-422

