
 
 
 
 

 ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เรื่อง  การรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างงานโดยบริษัทเอกชน 

………………………….. 
                          ตามที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โดยส านักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน(ส านัก 3)ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมโดยการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการในชุมชนได้ประกอบอาชีพตามความสามารถและศักยภาพของคนพิการเอง
และสอดคล้องกับบริษัทในพ้ืนที่ด้วย ในการนี้ได้เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่มและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนพิการรวม 2 ท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนอาชีพคนพิการโดย
บริษัทเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒4 ตุลาคม ๒๕๕7  และให้เทศบาลต าบลหนองหล่มด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
คนพิการในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามองค์กรและหน่วยงานที่จะ
จ้างคนพิการในพ้ืนที่ และส่งข้อมูลคนพิการที่ได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2557  ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองหล่ม  มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการในพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มเป็น
ลูกจ้างของบริษัทเอกชน ต าแหน่งที่รับสมัครมีรายละเอียดดังนี้ 
    

         ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   พนักงานจ้างทั่วไป   

๑. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม จ านวน ๑ อัตรา  
   อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
          (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

(๒)  มีทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(3) เพศหญิง 
(4) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
(6) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 

 

๒. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด     เทศบาลต าบลหนองหล่ม
จ านวน  ๑  อัตรา เดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม   
          (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

(๒)  มีทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(3) เพศหญิง 
(4) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน อัธยาศัยดี รักเด็กสามารถอยู่กับเด็กได้ 
(6) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 
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๓. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านแม่
พริก จ านวน  ๑  อัตรา เดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนอง
หล่ม โรงเรียนบ้านแม่พริก 
          (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

(๒)  มีทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(3) เพศหญิง 
(4) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
(6) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 

 
4. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในวัดศรีล้อม วัดไชยมงคล วัดแม่พริก     จ านวน  ๑  อัตรา 
เดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.๕. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในวัดศรีล้อม วัดไชยมงคล วัดแม่พริก 
 (๑)  เพศชาย  

(2) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(3) ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาศีล 5 
(4) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 

                     (5) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม จ านวน  ๑  อัตรา เดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
          (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
          (๒)  มีทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(3) มีทักษะสอนหรือแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
(4) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
(6) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 

 
6. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม จ านวน  ๑  อัตรา 
เดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.6. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองหล่ม 
 (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
      (๒)  มีทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(3) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
(5) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 
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7. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีถ่ายทอดทางการเกษตรต าบลหนองหล่ม 
จ านวน  ๑  อัตรา เดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.7. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีถ่ายทอดทางการเกษตร
ต าบลหนองหล่ม 
 (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

(2) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
(4) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 
(5) เพศชาย 

 
8. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในสวนสาธารณดงหอหนองหล่ม จ านวน  ๑  อัตรา เดือนละ  
6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.8. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในสวนสาธารณดงหอหนองหล่ม 
 (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

(2) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
(4) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 
(5) เพศชาย 

9. ต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในฌาปนสถานสาธารณะ จ านวน  ๑  อัตรา เดือนละ  6,60๐.- 
บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.8. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานฌาปณสถาน 
 (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

(2) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
(4) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 
(5) เพศชาย 
 

10. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(นักการภารโรง)  ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น จ านวน  
๑  อัตรา เดือนละ  6,60๐.- บาท ยังไม่รวมหัก ประกันสังคม 
๑.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม   
          (๑)  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

(2) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน อัธยาศัยดี รักเด็กสามารถอยู่กับเด็กได้ 
(4) มีจิตอาสา ขยัน อดทน เสียสละและมีน้ าใจ 

  (5) คนพิการในพ้ืนที่หมู่ 6 บ้านปางงุ้น 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร      
                                 ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี  

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                   (ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
 

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (7) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  
 

 
 

 

  ๒.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
  ๒.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ๙๓  หมู่ที ่ ๑  ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้   
จังหวัดพะเยา 
  ๒.๒.ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอรับใบสมัครสอบได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ไดต้ั้งแต่ วันที่ 6-7   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
  ๒.3. ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามข้อ ๓ ได้ ตั้งแต่วันที่  6-7   เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557    ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวัน และเวลา
ราชการ 
 

๓.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้    
   (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน 2 รปู และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปถ่ายด้วย   
   (๒) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาอย่างละ ๑ 
ฉบับ    

 (3) ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการเรียน ฉบับตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
                     (4) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
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(๕) เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะไม่รับบุคคลเพ่ือคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือกส าหรับ 

พระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต นักบวช 
  ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรง ไม่
ครบถ้วน เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
  (6) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะปิดประกาศ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม ในวันที่  7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา   ๑๖.๓๐ น. 

๔. วิธีการสอบคัดเลือก 
  -  สอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน ) 

๕.  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และวิธีการสอบคัดเลือก 
     ๕.๑ สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 
น.  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
      

         ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

และประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าตามล าดับ 
กรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
 

๗.การประกาศผลการสอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม จะประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ ในวันที ่ 10 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 15.0๐ น. ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

 
          ๘. การจ้างงานโดยบริษัทเอกชน 

๘.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างงานโดยบริษัทเอกชนเป็นรายเดือนตามการเรียงล าดับที่
คณะกรรมการที่เทศบาลต าบลหนองหล่มได้แต่งตั้ง 

  ๘.๒ ก าหนดระยะเวลาจ้าง จะเริ่มท าสัญญาจ้างและมีห้วงระยะเวลาท างานจ้าง ตามท่ี
บริษัทเอกชนมีความพร้อมและหรือได้ด าเนินการในข้อระเบียบกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   4  เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕7 
 

                                                            
       

 
 


