
  
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

---------------------------------- 
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จะด าเนินโครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษา  ท างานช่วงปิด       
ภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม  ประจ าปี ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการท างาน สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม มีรายได้ระหว่างเรียนสามารถช่วยเหลือ
ผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน นักศึกษา จากสิ่งยั่วยุ อบายมุข ปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคม พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชนในการร่วมกันป้องกันยาเสพติดและ
ปัญหาสังคม 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
จ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี ๒๕๕๙  ดังนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติ 
 ๑.๑  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษา และอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน 
 ๑.๒  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
 ๑.๓  มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร 
 ๑.๔  มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานี หรือผู้ปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานี 
 ๑.๕  ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภท และเป็นผู้ที่มีความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน 
ในช่วงปิดภาคเรียนอย่างแท้จริงภายใต้ข้อก าหนดและการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 ๑.๖  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

  ๑.๗  มีการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ (แนบหลักฐานประกอบ) 
 

 ๒. หลักฐานการสมัคร 
 ๒.๑  ใบสมัคร         จ านวน   ๑   ชุด 
 ๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน   (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน   ๑   ฉบับ  
 ๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน   ๑   ฉบับ 
 ๒.๔  หนังสือรับรองสถานะการศึกษา     จ านวน   ๑   ฉบับ 
 ๒.๕  หนังสือรับรองความประพฤติและการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  จ านวน   ๑   ฉบับ 
 ๒.๖  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว       จ านวน   ๒   รูป 
 ๒.๗  ส าเนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
หรือกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ (ถ้ามี)        จ านวน   ๑   ชุด 
     
 
 
          /๓. การรับสมัคร...   



-๒- 
 

 ๓. การรับสมัครและการประกาศผล 
    ๓.๑ การรับสมัคร  
     ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนธานี และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ    
ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  (ให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา 

หากแต่งกายไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อยจะไม่รับสมัคร)  หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  
www.khuanthani.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๖ ๓๐๒๓   
     ๓.๒ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   

    องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่   
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  
     ๓.๓  การคัดเลือก 

    หากมีนักเรียน นักศึกษา สมัครเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ มากกว่าจ านวน ๒๐ คน องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี  จะด าเนินการคัดเลือกหาผู้มีสิทธิ์ ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการจับสลากให้เหลือจ านวน   
๒๐ คน  ในวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี   โดย
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาตามสถาบันการศึกษาที่สังกัด   หากผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกไม่มาเข้ารับการคัดเลือกในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

 

 ๔. การซักซ้อมการปฏิบัติงาน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมซักซ้อม การ
ปฏิบัติงานตาม โครงการฯ  และแจ้งระเบียบการปฏิบัติตน  ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเมืองเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี   ซึ่งหากนักเรียน นักศึกษาคนใดไม่เข้า
ร่วมประชุมจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 ๕. ระยะเวลาการจ้าง 
     ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙   ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างจะเป็นไป
ตามภารกิจความจ าเป็นและความเหมาะสม 
 

 ๖. อัตราค่าจ้าง 
     ๖.๑  กรณีปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนวันละ ๒๘๐ บาท 
     ๖.๒  กรณีปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงครึ่ง (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย)  ค่าตอบแทน  ๑๔๐  บาท 
       ๖.๓  กรณีปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อปฏิบัติงานเต็มชั่วโมงให้รับค่าตอบแทน  
                         ชั่วโมงละ ๔๐ บาท” 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ วันที่       เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

      (ลงชื่อ)         นิวัฒน์  ชลธาร 
       (  นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  

 



โครงการปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  หน้า ๕-๗๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โรคติดต่อ  โรคระบาด  และโรคเอดส์ 
 

๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

๒.  หลักการเหตุผล 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน  จึงได้แจ้งให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดท าโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปท างานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อนในลักษณะงานที่เหมาะสม  เพ่ือสนับสนุนให้เรียน นักศึกษามีรายได้จากการท างานเพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน ท าให้ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรน ท ามาหากิน เพื่อให้ตนเอง
และครอบครัวอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีภาระเลี้ยงดูบุตร ส่งเสียบุตรในการศึกษาเล่าเรียน  ซึ่ง
บางครั้งการดิ้นรนท ามาหากิน ท าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตร ท าให้ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวลดน้อยลง จน
เป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง  ๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาเด็ก
ติดเกมส์  ปัญหาเด็กซ่ิง  ปัญหาเด็กไม่ได้รับการศึกษา  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ล้วนส่งผลที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นส าคัญ   ดังนั้น  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาสังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่าง
การศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย  อีกท้ัง ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
การร่วมกันป้องกันยาเสพติด  ให้เด็กนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ในการท างาน  สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต  เกิดเจตคติที่ดีต่อการ
ท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงจัดท าโครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี ๒๕๕๙ ขึ้น 

 

๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือให้เด็กนักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ในการท างาน  สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติท่ีดีต่อการ
ท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม 
 ๓.๒  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างการศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิด  
ภาคเรียน 
 ๓.๓  เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากการถูกชักจูงเข้าเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
และปัญหาทางสังคม 
 ๓.๔  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด  
 

๔.  เป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาและอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ 
 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม 
 ๕.๑  จ้างนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาและอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ 
ท างานช่วงปิดภาคเรียน ตามระยะเวลาการปิดภาคเรียนหรือตามความเหมาะสมของนักเรียน นักศึกษารายคน โดยมี
ค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด งานที่ปฏิบัติได้แก่ 
 
          /ช่วยเหลืองาน... 

 



 

-๒- 
 

 - การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กเล็ก 
 - การจัดท าข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่น จัดท าฐานข้อมูลอื่น ๆ ของ อปท. 
 - การส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือเตรียมจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
 - กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
 ๕.๓  จัดแบ่งนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น ๒ กลุ่ม สลับหมุนเวียนการท างานวันละกลุ่ม  
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมด าเนินโครงการ 
๖.๒  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๔  ประเมินผลโครงการ 
 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 

๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
 ค่าตอบแทนการท างานของนักเรียน นักศึกษา วันละ ๒๘๐ บาท/คน   
 

๙.  สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 

๑๐.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑  นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างาน สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ต่อสังคม  

 ๑๑.๒  นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างการศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน  
 ๑๑.๓  ลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากการถูกชักจูงเข้าเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
และปัญหาทางสังคม 
 ๑๑.๔  ชุมชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด  
 

 
 
 
 
 
          /๑๒. การติดตาม... 



 
 

-๓- 
 
๑๒.  การติดตามและประเมินผล 
 ๑๒.๑  พิจารณาจากจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
 ๑๒.๒  พิจารณาจากความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ  
 ๑๒.๓  พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการตามรายละเอียดกิจกรรม  
 ๑๒.๔  พิจารณาจากความต้องการให้มีโครงการในปีต่อไป  

 
 

      (ลงชื่อ)       ปริญญา  ทองใย      ผู้เขียนโครงการ 
                ( นางสาวปริญญา  ทองใย )  
          นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
 
      (ลงชื่อ)     ศรอนงค์  คงแป้น        ผูเ้สนอโครงการ 
                ( นางศรอนงค์  คงแป้น )  
                   หัวหนา้ส านักปลดัฯ  
 
 
      (ลงชื่อ)     เพ็ญพิศ  ขันแกล้ว       ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
                        (นางสาวเพ็ญพิศ  ขันแกล้ว)  
          ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี  
 
 
      (ลงชื่อ)       นิวัฒน์  ชลธาร   ผู้อนุมัติโครงการ  
                 ( นายนิวัฒน์   ชลธาร )  
         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี  
 
 
 
 


