
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการสอบคัดเลือก 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประ๓ทท่ัวไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประ๓ ทวิชาการ 
จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕๓ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำพูน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันท่ี 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๕๔ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ 
และการเลือนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ และข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ 
ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไช 
การสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป 
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก
๑.© ตำแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา 

สังกัดสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตำยการประซม
- เลขทตำแหน่ง ๕๓-๑-๐๒-๓๑๐๑-๐๐๖ 
ตำยกิจการสภา
- เลขทตำแหน่ง ๕๓-๑-๐๒-๓๑๐๑-๐๑๘

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง 

ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือสายงานเริ่มด้นจากระดับ ๒ และตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป โดยต้องมีระยะเวลา 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๒.๒ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่งท่ี ก.จ. กำหนด ของตำแหน่งท่ีเปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศน้ี (ภาคผนวก ก) 

๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใข้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งใบสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑๕,๐๖๐ บาท 
(หน้ีงหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

/  องค์การ...
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล0พูนไม่รับสมัครสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร และไม่ให้เข้ารับ 
การสอบคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี น.ว. ๘๙/๒๕:๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕:๐๑ และตามความในข้อ ๕: ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕:๓๘

๓. การรับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกฯ ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (สำหรับการสมัคร 

ทางไปรษณีย์จะถือวันท่ีไปรษณีย์ประทับตรา) ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ณ ฝ่ายสรรหา 
และบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแตวั่นท่ี 
๒ ๙ พฤศจิกายน๒ ๕ ๖ ๕ -๑ ๖  ธ ันวาคม๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศ

๔. เอกสารหลักฐานท่ีใซ้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

หรือทางไปรษณีย์ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานซ่ึงผู้สมัครไต้รับรองลำเนาถูกต้องและลงลายมือข่ือกำกับไวในเอกสาร 
ทุกฉบับให้ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศบ้ี (ภาคผนวก ข) ดังต่อไปน้ี 

๔ .๑ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกที่ไต้รับความยินยอมจากต้นสังกัด 
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ่ายต้านหน้าและต้านหลัง 

ของบัตรในใบเดียวกับ)
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบข้าราขการปกติขาว (ไม1สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ) 

ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๔ สำเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการ (ก.พ. ๗) ที่รับรองโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(งานการเจ้าหน้าที่) จำนวน ๑ ขุด
๔.๕ ลำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ ประวัติส่วนตัวและประวัติการรับราชการ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ขุด 
๔.๗ ประวัติการลาและความประพฤติของข้าราชการฯ จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๘ หนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๙ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้มืคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไวใน 

ประกาศรับสมัครนี้ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๑๐ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน)

จำนวน ๑ ขุด
๔ .๑ ๑ หนังส ืออน ุญาตให้ข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัครสอบคัดเลือก

จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๑๒ ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันยื่น 

ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๑๓ คุณวุฒ ิการศึกษาอื่นนอกเหนือจากข้อ ๔.๕ ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่ง (ถ้ามี)
๔.๑๔ หลักฐานการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ (ถ้ามี)
๔.๑๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เซ่น ใบสำคัญการเปลี่ยนขื่อ ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น 

การสมัครใท้ผู้สมัครจัดทำหนังลือราชการ นำส่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
จากส่วนราชการด้นสังกัด

/  ๕. การรับรอง....
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๔. การรับรองของผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกและแสดง 

ความคิดเห็นตามแบบใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมทั้งทำการประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธึ๋สอบคัดเสือก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มืสิทธ๋ึเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา 

สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบก่อนวันสอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๑ ๐ วันทำการ โดยปิดประกาศ 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง และทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 
w w w .lam p h u n p ao .g o .th  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๑๑๐ ในวันและเวถาราฃการ

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเสือก
๗.๑ ภาคความรู้ความลามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑0 ๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และความรู้พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติราชการ ใดยวีธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเร่ืองดังต่อไปน้ี
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

๑) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห ์เหตุการณ ์หรือสรุปเหตุผลทางการเม ือง

เศรษฐกิจหรือสังคม
๓) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตาม

ข้อมูลหรือสมมติฐาน
๔) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เซ่น สรุปเหตุผล 

เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นด้น
๔) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ

๒. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
เป ็นการทดสอบความรู้พ ื้นฐานที'เก ี่ยวก ับกฎหมายในการปฏิบ ัต ิราชการ

ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๖๐ 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเฝนดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิม 
๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
๕) พระร■ เขบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔ร;๒
๖) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙
๗) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๘) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๒

/  ๙) ระเบียบ..
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๙) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒<£๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๐) กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการปฏินัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
เป ็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช ้ภาษา โดยการอ ่าน 

จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา 
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ 
การแต่งประโยค และคำศัพท์

๔. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน 

การสรุปความ การตีความ การใช้ศัพท์ สำนวนโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเซิงความหมายและบริบท 
และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องด้น

๗.๒ ภาคความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสลบข้อเขียนแบบปรนัย (๑๐๐ คะแนน)
๑) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก'องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๔๔๐
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒
๔) ระเบ ียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๔๒๖ และที,แก้ไข

เพิ่มเติม
๔) ความรู้เก ี่ยวกับการประขุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย 

ข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และที่แก้!ขเพิ่มเติม)
๖) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณการบริหาร 

แผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
๗) ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
๘) ความรู้ท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ

๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให ้ประเม ินบ ุคคลด้วยวิธ ีส ัมภาษณ ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่นๆ 

เพ ื่อพ ิจารณ าความเหมาะสมก ับตำแหน ่งในด ้านต ่างๆ โดยม ีแบบแสดงรายการให ้คะแนนให ้ช ัดเจน 
ในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ 
ตำแหน่งหรือ ด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑) เกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์การให้คะแนนแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ค) 

๒) ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
โดยประเมินในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความประพฤติและ 

ด้านคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

/ ๑) การมุ่งผล....



๑) การมุ่งผลสัมฤทธ๋ึ
๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
๔) การบริการเป็นเลิศ 
๔) การทำงานเป็นทีม 
๖) การแก้ไขปีญหาและดำเนินการเซิงรุก 
๗) การคิดวิเคราะห์
๘) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
๙) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกไต้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบไต้คะแนนในแต่ละภาค 

ที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกลิบ
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะประกาศรายชี่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ โดยเรียงลำดับ 
ที่จากผู้สอบไต้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบไต้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบไต้คะแนน 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ถ้าไต้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน 
ให้ผู้ไต้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าไต้คะแนน 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ทั้งนี้ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่าง ตามประกาศรับสมัคร 
สอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกไต้ ตำแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ลำดับที่ ๑ - ๒ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกไต้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว 
บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๑๐. การแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับ 

ในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดลำพูน อนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ม ีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครๆ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกไต้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนกำหนด จะถือว่าผู้สอบคัดเลือกไต้รายนั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม'พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ไต้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว



-๖-

ทั้งน้ี หากผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกๆ หรือต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อสอบถามได้ท่ีฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ (5)(9)0

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
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(นายฮนุสรณ์ วงค์วรรณ)

มายทอ*ค์ทารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


