
ที่

สถานที่ (หองประชุม) วัน/เดือน/ป/เวลา สวนราชการเจาของโครงการ จํานวน (โครงการ)

1 1.1 ณ ที่วาการอําเภอ - วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 - ที่ทําการปกครอง - 1 โครงการ

ทุงหัวชาง เวลา 09.30 น. อําเภอทุงหัวชาง

1.2 ณ เทศบาลตําบลดงดํา - วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 - แขวงทางหลวงลําพูน - 1 กิจกรรม (ต.ดงดํา)

อําเภอลี้ เวลา 14.00 น. - แขวงทางหลวงชนบทลําพูน - 1 กิจกรรม (ต.นาทราย)

- เทศบาลตําบลดงดํา - พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ

2 1.1 ณ องคการบริหาร - วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2563 - สํานักงานโยธาธิการและ - 2 กิจกรรม

สวนตําบลปาพลู เวลา 09.30 น. ผังเมืองจังหวัดลําพูน (ต.ปาพล,ู ต.ศรีเตี้ย)

อําเภอบานโฮง - อบต. ปาพลู - พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ

1.2 ณ องคการบริหาร - วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2563 - แขวงทางหลวงชนบทลําพูน - 1 กิจกรรม (ต.นครเจยดี)

สวนตําบลนครเจยดี เวลา 14.00 น. - สํานักงานโยธาธิการและ - 1 กิจกรรม (ต.ทาตุม)

อําเภอปาซาง ผังเมืองจังหวัดลําพูน

- อบต.นครเจยดี - พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ

3 3.1 ณ เทศบาลตําบลบานธิ - วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 - แขวงทางหลวงลําพูน - 2 กิจกรรม (ต.บานธิ)

อําเภอบานธิ เวลา 09.00 น. - เทศบาลตําบลบานธิ - พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ

3.2 ณ เทศบาลตําบลปาสัก - วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 - เทศบาลตําบลปาสัก - 1 โครงการ

อําเภอเมืองลําพูน เวลา 13.30 น. - พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ

4 4.1 ณ เทศบาลตําบล - วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 - สํานักงานโยธาธิการและ - 3 โครงการ 1 กิจกรรม

เวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน เวลา 09.00 น. ผังเมืองจังหวัดลําพูน (ต.เวียงยอง.ต.ในเมือง)

- เทศบาลตําบลเวียงยอง - พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ

4.2 ณ แขวงทางหลวง - วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 - แขวงทางหลวงลําพูน - 1 โครงการ

ลําพูน เวลา 13.30 น. (ต.ในเมือง)

5 5.1 ณ หองประชุมหริภุญชัย - วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ - 1 กิจกรรม

ศาลากลางจังหวัดลําพูน เวลา 09.00 น. และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน

- สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน - 1 กิจกรรม

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน - 1 กิจกรรม

- สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา - 1 กิจกรรม

จังหวัดลําพูน

- ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน - 1 กิจกรรม

- วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 - ลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการ - 1 กิจกรรม

เวลา 13.30 น. ของที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน

วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

สรุปกําหนดการ/ปฏิทิน การลงพื้นที่ ติดตาม สอดสอง โครงการ

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1/2563)

(ระหวางวันที่ 2,3,9,16,23 กรกฎาคม 2563)

รายการออกติดตาม สอดสองโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563



วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที่(ประชุม)

1 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1.1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทอผาของกลุมทอผาอําเภอทุงหัวชาง 108,700 ที่ทําการปกครอง
อําเภอทุงหัวชาง

     2 ก.ค.63     
 เวลา 09.30 น.

     ณ ที่วาการ    
 อ.ทุงหัวชาง

2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดลําพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมลานนา

(2.1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนหวยหญาไซ - ลี้  โดยการขยายผิวจราจรจาก
เดิม 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร ผิวทางแบบแอสฟลตคอนกรีต ระหวาง กม.50+850
 - กม.51+770 ระยะทาง 920 เมตร

14,508,300 แขวงทางหลวงลําพูน      2 ก.ค.63     
 เวลา 14.00 น.

  เทศบาลตําบล   
ดงดํา อ.ลี้

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน

(2.2) ปรับปรุงโครงขายทางหลวงชนบท สายทาง ลพ 3017 แยกทางหลวงหมายเลข 
106-บานนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยการปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย 
ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร

9,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
ลําพูน

     2 ก.ค.63     
 เวลา 14.00 น.

  เทศบาลตําบล   
ดงดํา อ.ลี้

3 การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(เทศบาลตําบลดงดํา)

-   เทศบาลตําบลดงดํา  
 อ.ลี้

     2 ก.ค.63     
    เวลา 14.00 น.

  เทศบาลตําบล   
ดงดํา อ.ลี้

หมายเหตุ  1. บรรยายสรุป ณ สถานที่ (หองประชุม) และลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการ

              2.  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  2 กิจกรรม

              3. การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน 1 แหง

ปฏิทินการลงพื้นที่ ติดตาม สอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1/2563)

วันที่  2  กรกฎาคม 2563 พื้นที่อําเภอทุงหัวชาง และอําเภอลี้

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ กําหนดการลงพื้นที่ หมายเหตุ





วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที่(ประชุม)

1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อปองกันอุทกภัยและภัยแลงจังหวัดลําพูน 

(1.1) กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมน้ําลี้บานปาพลู  หมูที่ 2 ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน

4,020,000   สนง.โยธาธิการและ  
 ผังเมืองจังหวัดลําพูน

     3 ก.ค.63     
 เวลา 09.30 น.

   องคการบริหาร
สวนตําบลปาพลู

อ.บานโฮง

(1.2) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมน้ําลี้ บานหลายแกว หมูที่ 1 ตําบลศรีเตี้ย 
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

12,320,000   สนง.โยธาธิการและ  
 ผังเมืองจังหวัดลําพูน

     3 ก.ค.63     
 เวลา 09.30 น.

   องคการบริหาร
สวนตําบลปาพลู

อ.บานโฮง

2 การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(องคการบริหารสวนตําบลปาพล)ู

-    เทศบาลตําบลปาพลู      3 ก.ค.63     
เวลา 09.30 น.

   องคการบริหาร
สวนตําบลปาพลู

อ.บานโฮง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน

(3.1) ปรับปรุงโครงขายทางหลวงชนบท สาย ลพ 4056 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 
(กมที่ 2+470) - บานหวยไฟ (โครงการพระราชดําริลุมน้ําแมอาว) อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน โดยการปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

8,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
ลําพูน

     3 ก.ค.63     
   เวลา 14.00 น.

ณ องคการบริหาร
 สวนตําบลนคร
เจยดี อ.ปาซาง

ปฏิทินการลงพื้นที่ ติดตาม สอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1/2563)

วันที่  3  กรกฎาคม 2563  พื้นที่อําเภอบานโฮง และอําเภอปาซาง

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ กําหนดการลงพื้นที่ หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที่(ประชุม)

3 โครงการฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อปองกันอุทกภัยและภัยแลง จังหวัดลําพูน 

(ตอ) (3.2) กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมน้ําปง บานทาตุม หมูที่ 1 ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน

22,750,000 สนง.โยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดลําพูน

      3 ก.ค.63    
   เวลา 14.00 น.

 ณ องคการบริหาร
 สวนตําบลนครเจย

ด ีอ.ปาซาง

4 การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย)

- องคการบริหารสวน
ตําบลนครเจยดี

     3 ก.ค.63     
  เวลา 14.00 น.

 ณ องคการบริหาร
 สวนตําบลนครเจย

ด ีอ.ปาซาง

-

หมายเหตุ  1. บรรยายสรุป ณ สถานที่ (หองประชุม) และลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการ

              2.  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  4  กิจกรรม

              3. การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน 2 แหง

หมายเหตุ

2

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ กําหนดการลงพื้นที่ 





วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที(่ประชุม)

1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน

(1) ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนสันปาฝาย - หวยไซ จังหวัดลําพูน จาก
เดิมกวาง  2  ชองจราจรทางหลวง  กวาง  9  เมตร เปนทางหลวง 2 ชองจราจร กวาง 12
เมตร และกอสรางอาคารระบายน้ําในเขตทางหลวง เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง ระหวาง กม.
4+150 - กม. 5+575  ระยะทาง 1,425 เมตร

15,000,000 แขวงทางหลวงลําพูน       9 ก.ค.63     
  เวลา 09.00 น.

      ณ เทศบาล    
       ตําบลบานธิ   
       อําเภอบานธิ

(2) เสริมผิวจราจรผิวทางแบบแอสฟลตคอนกรีต และกอสรางอาคารระบายน้ํา ในเขตทาง
หลวงหมายเลข 1189 ตอน ชางเพี้ยน - บานธิ จังหวัดลําพูน  เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง 
ระหวาง กม. 8+305 - กม. 9+850 ระยะทาง 1,545 เมตร

15,000,000 แขวงทางหลวงลําพูน       9 ก.ค.63     
  เวลา 09.00 น.

      ณ เทศบาล    
       ตําบลบานธิ   
       อําเภอบานธิ

2 การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(เทศบาลตําบลบานธ)ิ

- เทศบาลตําบลบานธิ     9 กค 63     
เวลา 09.00

      ณ เทศบาล    
       ตําบลบานธิ   
       อําเภอบานธิ

3 ติดตามโครงการตามขอรองเรียน

- โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ในหมูบานหลุก ซอย 9/1    
 หมูที่ 4 ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

920,000    เทศบาลตําบล    
ปาสัก

      9 ก.ค.63     
 เวลา 13.30 น.

 ณ เทศบาลตําบล 
 ปาสัก อ.เมืองลําพูน

ปฏิทินการลงพื้นที่ ติดตาม สอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1/2563)

วันที่  9  กรกฎาคม 2563 พื้นที่อําเภอบานธิ และอําเภอเมืองลําพูน

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ กําหนดการลงพื้นที่ หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที(่ประชุม)

4 การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(เทศบาลตําบลปาสัก)

-    เทศบาลตําบล    
ปาสัก

      9 ก.ค.63     
 เวลา 13.30 น.

 ณ เทศบาลตําบล 
 ปาสัก อ.เมืองลําพูน

หมายเหตุ  1. บรรยายสรุป ณ สถานที่ (หองประชุม) และลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการ

              2.  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  2  กิจกรรม

              3. โครงการตามขอรองเรียน จํานวน 1 โครงการ

              4. การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน 2 แหง

หมายเหตุ

2

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ กําหนดการลงพื้นที่ 





วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที่(ประชุม)

1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อปองกันอุทกภัยและภัยแลง จังหวัดลําพูน 

(1.1) กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมน้ํากวง บานเวียงยอง หมูที่ 3  ตําบลเวียงยอง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

7,500,000 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

ลําพูน

     16 ก.ค.63    
   เวลา 09.00 น.

    เทศบาลตําบล  
  เวียงยอง

2 โครงการตามภารกิจ (งบ Function) 

(2.1) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลําพูน ถนนเลี่ยงเมือง สาย ค 1 และสาย ค 3 
และระบบเชื่อมตอ สาย ข 2 และ ก 1 จังหวัดลําพูน (ระยะท่ี 1)

80,019,800 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

ลําพูน (โดยกรมโยธาธิ
การฯ)

    16 ก.ค.63     
เวลา 09.00 น.

ณ เทศบาลตําบล
เวียงยอง

(2.2) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลําพูน ถนนเลี่ยงเมือง สาย ค 1 และสาย ค 3 
และระบบเชื่อมตอ สาย ข 2 และ ก 1 จังหวัดลําพูน (ระยะท่ี 2)

456,000,000 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

ลําพูน (โดยกรมโยธาธิ
การฯ)

    16 ก.ค.63     
เวลา 09.00 น.

ณ เทศบาลตําบล
เวียงยอง

3 การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
(เทศบาลตําบลเวียงยอง)

-   เทศบาลตําบล   
เวียงยอง

     16 ก.ค.63    
  เวลา 09.00 น.

  เทศบาลตําบล   
เวียงยอง

ปฏิทินการลงพื้นที่ ติดตาม สอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1/2563)

วันที่  16  กรกฎาคม 2563 พื้นที่อําเภอเมืองลําพูน

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ กําหนดการลงพื้นที่ หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที่(ประชุม)

4 โครงการตามภารกิจ (งบ Function) 

(4.1) โครงการกอสรางสะพานขามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ – ลําพูน จังหวัดลําพูน 
ระหวางกม. 2+200.00 – กม. 5+197.687 ระยะทางประมาณ 2.998 กิโลเมตร

520,378,000 แขวงทางหลวงลําพูน 
(โดยกรมทางหลวง)

     16 ก.ค.63    
  เวลา 13.30 น.

ณ แขวงทางหลวง
ลําพูน อ.เมืองลําพูน

หมายเหตุ  1. บรรยายสรุป ณ สถานที่ (หองประชุม) และลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการ

              2.  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  2  กิจกรรม

              3. โครงการตามภารกิจ (Function) จํานวน 3 โครงการ

              3. การดําเนินการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน 1 แหง

กําหนดการลงพื้นที่ หมายเหตุ

2

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ





วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที(่ประชุม)

1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสูเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) กิจกรรมอนุรักษฟนฟูดานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดหมอกควันและสงเสริมฐานการ
พัฒนาจังหวัดลําพูน

1,497,100 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมฯ

     23 ก.ค.63     
  เวลา 09.00 น.

   ณ หองประชุม   
หริภุยชัย ศาลา

กลางจังหวัดลําพูน

(2)  กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดโลกรอนและหมอกควัน 549,000 สนง.พลังงานฯ      23 ก.ค.63     
  เวลา 09.00 น.

   ณ หองประชุม   
หริภุยชัย ศาลา

กลางจังหวัดลําพูน

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดลําพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมลานนา

(3) คาจางเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสลากยอมหนึ่งเดียวในโลก 1,200,000 สนง.วัฒนธรรมฯ      23 ก.ค.63     
  เวลา 09.00 น.

   ณ หองประชุม   
หริภุยชัย ศาลา

กลางจังหวัดลําพูน

(4) คาจางเหมาจัดกิจกรรมประดับตกแตงไฟ (ยอมเมือง) ในเขตเมืองเกาลําพูน เพื่อ
เสริมสรางบรรยากาศและสนับสนุนการทองเท่ียว

5,500,000 สนง.ทองเท่ียวและ
กีฬาฯ

     23 ก.ค.63     
  เวลา 09.00 น.

   ณ หองประชุม   
หริภุยชัย ศาลา

กลางจังหวัดลําพูน

ปฏิทินการลงพื้นที่ ติดตาม สอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1/2563)

วันที่  23  กรกฎาคม 2563 พื้นที่อําเภอเมืองลําพูน

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ กําหนดการลงพื้นที่ หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที(่ประชุม)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงจังหวัดลําพูน

(ตอ) (5) กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพดานความมั่นคงใหแกประชาชนและเยาวชนจังหวัดลําพูน 1,555,000 ที่ทําการปกครอง
จังหวัด

     23 ก.ค.63     
  เวลา 09.00 น.

   ณ หองประชุม   
หริภุยชัย ศาลา

กลางจังหวัดลําพูน

หมายเหตุ  1. บรรยายสรุป ณ สถานที่ (หองประชุม) และลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการ

              2.  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  5  กิจกรรม

กําหนดการลงพื้นที่ หมายเหตุ

2

เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมเสริมสราง
ศักยภาพดานความมั่นคงใหแกประชาชนและเยาวชนฯ

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ไดรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ




