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ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลซบัใหญ่ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถ่ิน  

ประจ าปงีบประมาณ 2564 
……………………………………………………………………………. 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ได้จัดท าโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว
ท้องถ่ิน กิจกรรมก าจดัผักตบชวาและวัชพืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อปฏิบัติงานก าจัดผักตบชวา
และวัชพืช บ่อสาธารณะบ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 8 (คุ้มพวงทอง)  โดยมีความประสงค์รับสมัครแรงงานเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมจ้างแรงงานตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยงท้องถ่ิน เพื่อก าจัดขยะ ผักตบชวาและวัชพืช 
รวมถึงการสร้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19  จึงรับประกาศสมัคร ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
แรงงานช่ัวคราวรายวัน จ านวน 10 อัตรา 

2. ค่าตอบแทน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน 
-ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท โดยปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2564 
จ านวน 3 วัน 
-สถานที่ปฏิบัติงาน บ่อสาธารณะบ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 8 (คุ้มพวงทอง) ต าบลซับใหญ่ 

อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก าจัดขยะผักตบชวาและวัชพืช บ่อสาธารณะบ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 8 (คุ้มพวงทอง)  

ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

  4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
4.1 คุณสมบัติทั่วไป 

4.1.1 มีสัญชาติไทย 
4.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี แต่ไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันสมัคร) 
4.1.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ 
4.1.4 ไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังต่อไปนี้ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ, โรคเช้าช้างใน

ระยะที่ปรากฏ เป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม, โรคยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรงหรือ
โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

4.1.5 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
4.1.8 เป็นผู้ว่างงาน/ถูกบอกเลิกจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคโควิด – 19   
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ (พิจารณาตามล าดับความส าคัญ) 

4.2.1 เป็นเกษตรกรในพื้นที่ 



~ 2 ~ 
 

4.2.2 เป็นประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือใกล้เคียง 

5. การรับสมัคร 
5.1 ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ต้องด าเนินการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 

ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 
5.2 วันเวลาที่ประกาศรับสมัคร คือวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 

16.30 น. 
5.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาย่ืนในวันสมัคร 

5.3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ พร้อมแสดงบัตรตัวจริง  
5.3.2 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือสกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง 
5.3.3 ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองทุกฉบับ 

6. การประกาศผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 

17 มิถุนายน 2564 พร้อมติดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ โดยรายงานตัวในวัน
ศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ณ บ่อสาธารณะบ้านตลุกคูณ 
หมู่ที่ 8 (คุ้มพวงทอง)  ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เริ่มปฏิบัติงาน 08.30 น. 

ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการสมัครด้วยตนเอง หากผู้ผ่าน
การคัดเลือกคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่แจ้งก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิ 

7. เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 

และยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากมีผู้สมัครเกินกว่าจ านวนที่ต้องการการรับสมัคร องค์การ
บริหารส่วนต าบลซับใหญ่จะพิจารณาผู้ได้รับคัดเลือกจากคุณสมบัติเฉพาะ ข้อ 4.2 ตามล าดับก่อน และใน
การพิจารณาผู้สมัครตามคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 4.2 ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครพร้อมส่ง
มอบเอกสารครบถ้วนก่อน จะได้เป็นผู้ได้รับการพิจารก่อน 

หากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธ์ิหรือถูกตัดสิทธ์ิหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
เพราะเหตุใดๆ องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไปหรืออาจรับ
สมัครใหม่ แล้วแต่จะพิจารณาตามที่เห็นควร 

8. เงื่อนไขในการสมัคร 
8.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อม
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มสีิทธ์ิสมัครตามประกาศรบัสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ
ผู้นั้นและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ 

8.2 องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ขอสงวนสิทธ์ิจ้างแรงงานเกษตรกรและผู้
ว่างงาน/ถูกบอกเลิกงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19   

8.3 องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ด าเนินการรับสมัครด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
และเสมอภาค หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าที่มิชอบ หรือมีเหตุขัดข้องประการใดโปรดอย่าหลงเช่ือ 
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แล ะขอ ให้ ส อบถามห รื อ แจ้ ง ส่ วน ร าชก า ร ท ร าบด้ ว ย  ( อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ วนต าบ ล ซั บ ให ญ่                          
โทร. ๐-๔๔๗๓-๑๐๔๙ ) 
 

ประกาศ ณ วันที่  9  มิถุนายน  2564 
 
 

 
(นายสุระ  ตั้งใจ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 
 


