บันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๑ เดือ น กัน ยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน
โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งที่ ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า
“ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่งกับ กรมประขาสัมพัน ธ์ โดยสถานีว ิท ยุก ระจายเสีย งแห่ง ประเทศไทยจัง หวัด ลำพูน
ตำบลบ้า นกลาง อำเภอเมือ งลำพูน จังหวัด ลำพูน โดยนางศรีอุไร นุกูลกิจบ0ว-รุง ผู้อ ำนวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ผู้มือำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับ จ้าง” อีก
ฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ “เพื่อหละปูน
บ้านเอา” ผลิตรายการในห้องส่งออกอากาศตามโครงการประซาสัมพันธ์ผลงาน ภารกิจ และกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๙๙/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๔๖๔
ลงวับที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔๓,๐๑๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสิI เบาทถ้วน)
ทั้งลองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อนุมัติให้แกไขใบสั่งจ้าง เลขที่ ๙๙/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔
ดังนี้
ก. จากเดิม
การผลิต และเผยแพร่ก ารถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ผ ่านสื่อ วิท ยุก ระจายเสียงจังหวัด ลำพูน
จำนวน ๓ /)รั้ง ๆ ละ ๙ 1๖๓๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๔๖๔
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะกำหนดวันในการจัดกิจกรรมงานผลิตและเผยแพร่การถ่ายทอดเสียง
ให้แก่ผู้รับจ้าง
เป็น
การผลิต และเผยแพร่ก ารถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ผ ่านสื่อ วิท ยุก ระจายเสียงจังหวัด ลำพูน
จำนวน ๑/เร ั้ง ๆ ละ ๙,๖๓๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๔๖๔
โดยองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูนจะกำหนดวันในการจัดกิจกรรมงานผลิตและเผยแพร่การถ่ายทอดเสียง
ให้แก่ผู้รับจ้าง
5 J T .
...
(ลงชื่อ )............................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

_
,^ ,,.
(ลงชื่อ)..ไ:..............ะบันี้. ...............ผู้รับจ้าง
(นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง)

(ลงชื่อ )............(..รั้.ไ:...^..’!!............... พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ )....................น่..........................พยาน
(นายพิเดซ จันทร์ศิรี)

,' J .
ล ํฬ ' t o / ’
(ลงขอ)...............y................................พยาน
(นางสาวภัทร์ธีนันท้ ไซยวรรณ์)

-๒-

๓. ตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่การถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่
ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ ค!ง เป็นเงิน ๙,๖๓๐.- บาท(เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
โดยรวมเบิกจ่ายในงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ดังนี้
งวดที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเงิน ๔,๒๘๐ บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๒ เดือนมีนาคม เป็นเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๓ เดือนเมษายน เป็นเงิน ๒๑,๔๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
งวดที่ ๔ เดือนพฤษภาคม เป็นเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๔ เดือนมิถุนายน เป็นเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๖ เดือนกรกฎาคม เป็นเงิน ๒๑,๔๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
งวดที่ ๗ เดือนสิงหาคม เป็นเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๘ เดือนกันยายน เป็นเงิน ๑๘.๑๙๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดฟันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓■ ๖๔๐ บาท (หนึ่งแลนลามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
/
ค. เพิ่ม เติมรายละเอียดประกอบใบสั่งจ้าง ดังนี้
ให้ถือบันทึกของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ) ที่ ลพ
๔๑๐๐๗/- ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวน ๓ แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้าง
ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามใบสั่งจ้างและบันทึกตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ต่อไป
ความใดที่ขัดหรือแย้งบันทึกตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ ให้ใข้ความตามบันทึกตกลง
แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้แทน ส่วนความอื่นให้คงไว้ตามสัญญา
บัน ทึก ตกลงแนบท้ายใบสั่ง จ้างฉบับ นี้ ทำขึ้น เป็น สองฉบับ มีค วามถูก ต้อ งตรงกัน
คู่ส ัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

^^...

(ลงซื่อ)................
...................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ll.r:...^.......

(ลงซื่อ)............
.............พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

Ck^k^....

(ลงซื่อ)..นี.้ ..........
..........ผู้รับจ้าง
(นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง)

Ik...

(ลงซื่อ).................... ....................พยาน
(นายพิเดข จันทร์คิริ)

(ลฬ ึ๋อ ).............™...............................พยาน
(นางสาวภัทรธีนันท์ ไขยวรรณ์)
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บันทึกข้อความ

ส ่ว น ร าช ก าร กองยุทธศาลคร์ฯ (ฟ้ายสถํตํข้อมูลและสา?สนเทศ) โทร. ๐ - ๕๓๕๙ - ฝ๒๖๐ ต่อ ๒๐^ ........

ที .ลพ...£.๑.ฉ.ฉ๙.:........................................................ว นั ท ี เ5....ฒั*ทผน....!sufta£......................................
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.กิจกรรมขององค์การม!หาฟ.วน.จังหวัดลำพผ่าน!.อ.!ท.p .ระจา.ย..เรียง..ป.ระ.จำ.I)งบ.ป.ระมา.ณ..พ,ศ,^ ๙ ร๔..
เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่องเดิม
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๕๖๔
เรื่อง แต่งตงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลำหรับ การจ้างผลิต และเผยแพร่รายการวิท ยุเพื่อ หละปูน บ้านเฮา
ผลิตรายการในห้องส่งออกอากาศ ตามโครงการประซาสัมพันธ์ผลงาน ภารกิจ และกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อวิทยุกระจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกลารหมายเลข ๑)
ข้อเท็จจริง
๑. ผู้ร ับ จ้า ง กรมประขาสัม พัน ธ์ สถานีว ิท ยุก ระจายเสีย งแห่ง ประเทศไทย จังหวัด ลำพูน
ต้อ งดำเนิน การประซาสัม พัน ธ์ผ ลงาน ภารกิจ และกิจ กรรมขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
ผ่า นสื่อ วิท ยุก ระจายเสีย งและสื่อ ออนไลนี ของสถานีว ิท ยุก ระจายเสีย งแห่ง ประเทศไทยจัง หวัด ลำพูน
ตามรายละเอียดใบสั่งจ้างเลขที่ ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)
๑.๑ ผลิต รายการวิท ยุ “ เพื่อ หละปูน บ้า นเอา” ผลิต รายการในห้อ งส่ง ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. รวมออกอากาศทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ ครั้ง ครั้งละ ๔,๒๘๐.-บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๒๔,๑๒๐.-บาท เริมออกอากาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔
โดยออกอากาศครั้ง แรก วันที่ ๒๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ ถึง เดือ นกัน ยายน ๒๕๖๔ ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
จำนวน ๒๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ ครั้ง
๑ . ๒ ผลิต และเผยแพร่ก ารถ่า ยทอดเสีย งนอกสถานที่ผ ่า นสื่อ วิท ยุก ระจายเสีย ง
จัง หวัด ลำพูน ระหว่า งเดือ นเมษายน ๒๕๖๔ - เดือ นกัน ยายน ๒๕๖๔ กำหนดตามกิจ กรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รวมลอกอากาศทั้งสิ้น จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๙,๖๓๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๒๘,๘๙๐.-บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรม พิธีส่งมอบ
- ^รี^ ^!วัด อุณ หภูม ิฯ คงค้ว่ง''ที่ยงไม''ไต้ดำเนินการ จำนวน ๒ ครั้ง
''•■ •'{นวยวิชัย-บเชฺชุดุฆพร)..... ๑.๓ แบ่งการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวออกเป็น จำนวน ๘ งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ง' *,งวดท',๑ 1Jเดือ” นกุม^ภาพั2นธ์ผลิตรายการในห้องส่งจำนวน๑
1 ...........
นางธริ๙;*'กร'
8,ปี นุ'(กท-ร'
ูลแVU
1 ครั้ง รวมเป็
K นเงิ๘,น๔.๒๘๐.-บาท
....., ”
t เวท.ลาพู'น.............'งว่ดที ๒ เดือนมีนาคม ผลิตรายการในห้องส่ง จำนวน ๔ ครัง รวมเปนเงิน ๑๗,๑๒๐.-บาท
ทฟอ.. (นี้^ ลวิว น&มท็ร ิ สุริซะ)' งวดที่ ๓ เดือนเมษายน ผลิตรายการในห้องส่ง จำนวน ๕ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๒๑.๔๐๐.-บาท
.........งวดที่ ๔ เดือนพฤษภาคม ผลิตรายการในห้องส่ง จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๑๗.๑๒๐.-บาท
งวดที่ ๕ เดือนมิถุนายน ผลิตรายการในห้องส่ง จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๑๗.๑๒๐.-บาท
............... ^ เ ^ .......... งวดที่ ๖ เดือนกรกฎาคม ผลิตรายการในห้องส่ง จำนวน ๕ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๒๑.๔๐๐.-บาท
(นางลาวภทรํร'นี้นทั้ ใ'ทุยวรรCUงวดที่, ๗ เดือนสิงหาคม ผลิตรายการในห้องส่ง จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๑๗,๑๒๐.-บาท
* ......... ■
งวดที่ ๘ เดือนกันยายน ผลิตรายการในห้องส่ง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๕๖๐.-บาท และ
'
ผลตรายการ่นอกลถานที่ จานวน ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๗.๔๕๐.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๑๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)
เ๒. เนื่องจาก....

- Id ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน จึงไม่ลามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ได้ ส่งผลให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดลำพูน ไม่สามารถดำเนินการผลิตและเผยแพร่การถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
จำนวน ๒ ครั้ง ที่คงค้างตามรายละเอียดใบสั่งจ้างดังกล่าวได้ ประกอบกับในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕:๖๔ คณะ
กรรมการฯ ต้อ งดำเนิน การตรวจรับ งานจ้า งดัง กล่า วในงวดที่ ๘ ซึ่งเป็น งวดสุด ท้าย โดยมีร ายละเอีย ด
ประกอบด้วยค่าผลิต และเผยแพร่รายการในห้องล่ง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๕๖๐.-บาท และค่าผลิตและ
เผยแพร่รายการนอกสถานที่ จำนวน ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๗.๔๕๐.-บาท ดังนั้นเพื่อ
ประโยขน์ต่อทางราขการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งดังกล่าวฯ จึงได้ดำเนินการติดต่อประสานงาน
ไปยังผู้รับจ้าง รายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งเหตุดังกล่าวและขอปรับลด
ค่างานและการเบิกจ่ายในงวดที่ ๘ ลง โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งใ]ระเทศไทย จังหวัดลำพูน ได้ยินยอมให้
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ปรับ ลดค่า งานและการเบิก จ่า ยในงวดงานดัง กล่า ว จากเดิม ค่าผลิต
และเผยแพร่รายการในห้องล่ง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๕๖๐.-บาท และค่าผลิต และเผยแพร่ร ายการนอก
สถานที่ จำนวน ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๗.๔๕๐.-บาท เปลี่ย นแปลงเป็น ค่าผลิต
และเผยแพร่ร ายการในห้องล่ง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๕๖๐.-บาท และค่า ผลิต และเผยแพร่ร ายการ
นอกสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๙,๖๓๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๘<๕๙๐.-บาท
ข้อระเบียบ
ตามพระราขบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่งกำหนดไว้ว่า ‘‘สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้f m m แล้วจะแก้ไข
ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี๋ให้อยในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมติให้แกํไขได้
M เป็น การฟนัห ่ม V พ ท 1 วรรคห้า
^ น ุ^ ร ^
J
.ผ ุร ับ จ้า
(๒) ในกรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น ต้อ งแค้!ขสัญ ญาหรือ ฃอ่ต กลงิ''ห่า'กิง ^เดุใข้น ั้ผ ุไ ฟ้ห ทใพั,
หน่วยงานของรัฐเสียประโยขน์
^...............^
พูน
พยาบ
(๓) เป็นการแค้!1ขเพื่อประ'โย1ซน'แก่'หน่วยงาน1ของรัฐหรอ'ป็ร่ะโ,^ ' ฐ
3 ยนั้
(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
1 ' . ................ ^ '''
.พ!;■ •ท(เอกสารหมายเลข ๓)
ข้บ อCJ เสนอเพื
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p พิ
M Mจ ารณา
Iiw I
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............................ 1
เพื่อ ให้โ ครงการประขาสัม พัน ธ์ผ ลงาน ภ ารก ิจ แ ล ะ ^ ไ ร ัเ ร ืพ ัอ ํธ ์เ ส ัฬ Viใ ช ^ ,
ส่ว นจังหวัด ลำพูน ผ่านสื่อ วิท ยุก ระจายเสีย ง ประจำปีงบประมาณ พ ^ ;§๕๖๔ เป็นไปตามวัต ถประสงค์ ,
เกิดประโยซนีสูงสุดต่อทางราชการ และถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติปรับลดค่างาน และรายการเบิกจ่าย
งบประมาณ เฉพาะงวดที่ ๘ ตามใบสั่ง จ้า งเลขที่ ๙๙/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๒๔ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จำนวนครั้งการผลิตและเผยแพร่การถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดลำพูน จากเดิม จำนวน ๓ ครั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน ๑ ครั้ง
/ ๒. การตรวจรับ....

- ๓๒. การตรวจรับ และเบิก จ่ายค่าผลิต และเผยแพร่ก ารถ่ายทอดเสียงทั้งในและนอกสถานที่
ผ่า น ส ื่อ วิท ยุก ระจายเส ีย งแห ่ง ป ระเท ศไท ย จัง หวัด ลำพูน เฉพาะในงวดที่ ๘ เดือ น กัน ยายน
จากเดิม ค่าผลิตและเผยแพร่รายการในห้องส่ง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๕๖๐.-'บาท และค่าผลิตและเผยแพร่
รายการนอกสถานที่ จำนวน ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๗.๔๕๐.-บาท เปลี่ยนแปลงเป็น
ค่าผลิตและเผยแพร่รายการในห้องส่ง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,(£๖๐.-บาท และค่าผลิตและเผยแพร่รายการ
นอกสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๙,๖๓๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๘.๑๙๐.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงขื่อ)

(ประธานกรรมการ)
(นายพิเดซ จันทร์คิริ)

(ลงขื่อ).

.(กรรมการ)
(นายปฏิภาณ อ่อนคำ)

(ลงขื่อ).

/

M .................... (กรรมการ)
(นายสุข1ี พัวพรสวรรค์)

(นางส^วณปกัฃอตตมขัย)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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(บายวิชยั บุญ อุดมพร)
รองบายกองค์การบริหาร,ส่วบจังหวัดลำพูน
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