ระบบนัดหมายงานของผู้บริหาร จังหวัดพังงา
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผ่าแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
วันที่:เวลา

ภารกิจ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

สถานที่

เจ้าของเรื่อง / โทร.

( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

1 พ.ย. 62
00:00
4 พ.ย. 62
09:30

- ปฏิบัติราชการปกติ
- ประธานประชุมงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคกกลอย-ท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
4 พ.ย. 62 - ประธานประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่ง "Ram Phang-nga Run"
13:00 -

-

-

ห้องประชุมชาโต ดีเอราวัณ โรงแรมเอราวัณพังงา ตำบลโคกกลอย

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา/076460771

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

4 พ.ย. 62
15:00
4 พ.ย. 62
18:30
5 พ.ย. 62
13:30
5 พ.ย. 62
09:00
5 พ.ย. 62
11:00
6 พ.ย. 62
09:00
6 พ.ย. 62
10:00
6 พ.ย. 62
10:30
6 พ.ย. 62
13:30
6 พ.ย. 62
14:00
6 พ.ย. 62
14:30
7 พ.ย. 62
08:00
7 พ.ย. 62
09:20
7 พ.ย. 62
10:00
7 พ.ย. 62
16:00

ห้องประชุมสนง.คลังจังหวัดพังงา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา/076410927
สนง.คลังจังหวัดพังงา/076-481475

โรงแรม LE CORAL NATAI

-

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435

ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา

สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/076-481725

8 พ.ย. 62
10:00
11 พ.ย. 62
08:30
11 พ.ย. 62
09:00
11 พ.ย. 62
09:30
11 พ.ย. 62
10:30
11 พ.ย. 62
13:30
11 พ.ย. 62
19:00
12 พ.ย. 62
08:30
12 พ.ย. 62
09:00
12 พ.ย. 62
13:30
12 พ.ย. 62
15:00
13 พ.ย. 62
09:00
13 พ.ย. 62
10:00
14 พ.ย. 62
08:00
14 พ.ย. 62
09:00
14 พ.ย. 62
10:30
14 พ.ย. 62
13:30
14 พ.ย. 62
15:30
14 พ.ย. 62
17:00
19 พ.ย. 62
09:00
21 พ.ย. 62
13:30
21 พ.ย. 62
08:30

- ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด
- ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะกงสุลจีน
- ประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- รับฟังการนำเสนอแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุขจังหวัดพังงาในประเด็นที่มุ่งเน้น ปี 2563
- ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- คณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงาขอเข้าพบ
- ประธานในการมอบเช็คค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
- คณะสมาชิกสภาเกษตรขอเข้าพบเพื่อรับมอบนโยบาย
- มอบสำเนาสื่อภาพยนต์ประวัติศาสตร์เมืองพังงาให้แก่องค์กรเอกชน
- หารือเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุ
- หารือการขับเคลื่อนเส้นทางสายไหมฯ เพื่อการท่องเที่ยว
- ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
- ตัวแทนประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงาฯ ขอเข้าพบเพื่อมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติฯ
- ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณขอเข้าพบ
- ประธานพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8 (การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ รุ่นอายุ
60, 65, 70 ปี)
- ร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของ กอ.รมน.
- สัมภาษณ์เพื่อจัดทำ VTR ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมฯ
- นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา เข้าพบหารือข้อราชการ
- ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ เข้าพบหารือข้อราชการ
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
- ประธานประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีไทยและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
- นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา
เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเลือกตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ
เข้าพบเพื่อหารือในการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
- ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
- ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงาเข้าพบเพื่อหารือการจัดมหกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
- ประธานประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
- ประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562
- ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
- ผู้แทนกงสุลต่างประเทศจังหวัดภูเก็ต 7 ประเทศ เข้าพบเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี และหารือข้อราชการ
- ประธานประชุมคัดเลือกปลัดเทศบาลเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
- ร่วมเป็นประธานในการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ประจำปี 2562
- ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา
- ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
- ประธานประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-

นายโชตินรินทร์ เกิดสม
1 พ.ย. 62
10:00
1 พ.ย. 62
17:00
2 พ.ย. 62
17:30
3 พ.ย. 62
05:50
3 พ.ย. 62
09:30
4 พ.ย. 62
13:30

ห้องประชุม สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (อาคารเรือ) สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

คุณชัยณรงค์ ณ นคร

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.คปภ.จังหวัดพังงา/076-460517

ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดพังงา/089-5847085

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596-5

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280

ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.ทสจ.พังงา/076-481033

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/076-481459

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422

สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076450912-3

ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

กอ.รมน./02-2412349

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596-5

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

-

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.ทสจ.พังงา/076-481033

ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล/076-481437

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422

เวทีริมเขื่อนคลองพังงา จังหวัดพังงา

สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 110

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ

ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/094-4261991

ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-413568

ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
- ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076481435
โรงเรียนอนุบาลพังงา/076-460652

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนง.ปภ.จังหวัดพังงา/076-460607

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456

อาคารหอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา/076413182

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพังงา

สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/076-481732

ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สนจ.อำนวยการ/076-481424

ห้องประชุมสนง.คลังจังหวัดพังงา
บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076481435
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-411328

ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา/076-481484

ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา/076-481424

ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

ที่ทำกาาปกครองจังหวัดพังงา/076-481455

ณ โรงยิมเทศบาลเมืองพังงา

สนง.สัสดีจังหวัด 076 481462

ณ Sire Beachfront Restaurant โรงแรมลาฟอลร่า เขาหลัก หาดบางเนียง
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

ณ สวนสาธารณะพรุเตียว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพพังงา

สสจ

ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังง จ.พังงา

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596-5

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สนง.ศธ 0-7641-0280 ผวจ.มอบหมาย

( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )

ประธานในพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่
ประธานแถลงข่าวการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
ร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ประธานเป็ดโครงการ "แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง พระ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
-

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
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ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะกงสุลจีน
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถ่ินระดับจังหวัด
ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำห้องเรียน กศน.ออนไลน์
ปฏิบัติราชการปกติ
ร่วมพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8 (การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ รุ่่นอายุ 60, 65,
70 ปี)
ปฏิบัติราชการปกติ
งานเลี้ยง GALA DINNER โครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8
ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
ประธานมอบเครื่องมือแพทย์
ประธานพิธีเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ร่วมประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี 2563
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด่านพญาพิพิธฯ
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพังงา
ประธานตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอลอย่างเป็นทางการ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้
โครงการ "KING POWER THAI POWER พลังคนไทย"
ประธานตรวจสถานที่ตั้งโครงการโรงแรม แค๊ปโค จำกัด
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
-
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-

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076481435
สนง.สถ.0896540375

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา ชั้น 3
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศฯ.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

สนง.กศน.จังหวัดพังงา

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา

-

ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

--

ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ผวจ.มอบหมาย
สนง.พช. 076481462 ผวจ.มอบหมาย

ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านปากเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
ณ วัดเขาม่วง (อาจารย์เขียว)
ณ บริเวณท่าน้ำวัดสุวรรณาวาส ม.3 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วัดเขาม่วง ต.บางเตย อ.เมืองพังงา ผอ.รพ.พังงา
088 7681769 หน.ฝ่ายบริหาร 086 4797391
สถ. 076 481435 ผวจ.มอบหมาย

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422

ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแแวดล้อมจังหวัดพังงา

สนง.ทสจ. 0-7648-1033

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

สนง.ศธ 0-7641-0280

ท่าด่านหน้า อบต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา
ณ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว จ.พังงา

สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 076-460639
ผวจ.มอบหมาย
อ.เกาะยาว

ณ โรงแรมแค๊ปโค ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ปค.จังหวัด/076-481455 ผวจ.มอบหมาย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ปค.จังหวัด/076-481455 ผวจ.มอบหมาย

( ปลัดจังหวัดพังงา )

ปฏิบัติราชการปกติ
-ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ศาลาการเปรียญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด 02-831-3412
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด
ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา 076-481475 ต่อ318
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2563
ห้องประชุมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8(อาคารเรือ) สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 076460607
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2563
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076481435
ปฏิบัติราชการปกติ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8
สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 076(การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติรุ่นอายุ60,65,70 ปี)
450912
ปฏิบัติราชการปกติ
ร่วมงานเลี้ยง GALA DINNER
โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 076450912
ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
สำนักงานจังหวัด 076-481422
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา (ชั้น 2)
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 076เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
481433-5
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาด่านพญาพิพิธฯ ครั้งที่1/2563
ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ 076-481033ต่อ601
ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
อาคารหอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ 076-413181
บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลจังหวัดพังงา
ห้องประชุมอุทยานอ่าวพังงา
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง
ห้องปลัดจังหวัด
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
ประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 11/2562 (วาระพิเศษ)
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กทม.
กอ.รมน.จังหวัดพังงา
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
อบจ.พังงา 076-481-484
ประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 11/2562
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 076481433-5
ประชุม ก.อบต.จ.พังงา ครั้งที่ 11/2562
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 076481433-5
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 076481433-5
ตรวจสถานที่ตั้งโครงการโรงแรม แค๊ปโค ของบริษัท แค๊ปโค จำกัด
หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
สำนักงาน ทสจ. 076-481033
ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
สำนักงาน ทสจ. 076-481033
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่8/2562
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
สำนักงานจังหวัด 076-481-424
และภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่11/2562
-

นายวิรัช ตั่นสกุล
1 พ.ย. 62
08:30
4 พ.ย. 62
- 5 พ.ย.
62
00:00
6 พ.ย. 62
08:30
7 พ.ย. 62
16:00
8 พ.ย. 62
08:30
11 พ.ย. 62
10:30
11 พ.ย. 62
13:30

ณ โรงแรม เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )

- ปฏิบัติราชการปกติ
- ลาพักผ่อน
-

-

-

-

-

- ปฏิบัติราชการปกติ
-ร่วมโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครี้งที่8
- ปฏิบัติราชการปกติ
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
-

-

-

ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

-

-

-

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหสัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานบุคคล/076-481422

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหสัดพังงา

สนจ.ยุทธศาสตร์ / 076-412072

11 พ.ย. 62
19:00
12 พ.ย. 62
10:30
13 พ.ย. 62
08:30
14 พ.ย. 62
07:30

ร่วมพิธีเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีไทยและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด่านพญาพิพิธฯ
- ปฏิบัติราชการปกติ
- ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562
15 พ.ย. 62 - ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประชุมปรึกษาหารือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิ่งการกุศล "RAM Phang-Nga"
09:00 -

ver 2.1 update 04/08/2562

ณ เวทีริมเขื่อนคลองพังงา

สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา/076-411780

ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้องจังหวัดพังงา
-

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
/076-481033
-

อาคารหอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา/076413182

ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424

