
โครงการปีงบประมาณ  ๒๕๕7 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9  หน้า ๕-60 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โรคติดต่อ  โรคระบาด  และโรคเอดส์ 

๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี 2557 

๒.  หลักการเหตุผล 
จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ท าให้ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรน ท ามาหากิน เพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งครอบครัวที่มีภาระเลี้ยงดูบุตร ต้องส่งเสียบุตรในการศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งบางครั้งการดิ้นรนท ามาหากิน จนท าให้ ไม่มี
เวลาดูแลบุตร ท าให้ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวลดน้อยลง จนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมา  
อาทิเช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาเด็กติดเกมส์  ปัญหาเด็กซิ่ง  ปัญหาเด็กไม่ได้รับการศึกษา  
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นส าคัญ  
ดังนั้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาสังคมดังกล่าว อีกทั้งเพ่ือลดความเสี่ยงของเด็กจากการไปม่ัวสุมเกี่ยวข้องกับ
ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการร่วม กันป้องกันยาเสพติด  เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการท างาน  สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนใน
การประกอบอาชีพในอนาคต  เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม และเพ่ือให้นักเรียน นักศึ กษา  
มีรายได้ระหว่างการศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงจัดท า
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี 2557 ขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือให้เด็กนักเรียน นักศึกษาใช้เวล าว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างาน  สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์
ต่อสังคม 
 3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างการศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน 
 3.3  เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากการถูกชักจูงเข้าเกี่ยวข้อง กับปัญหายาเสพติดและปัญหา
ทางสังคม 
 3.4  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการร่วมกันป้องกันยาเสพติด 

๔.  เป้าหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาและอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม 
 ๕.๑  จ้างนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาและอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ท างานช่วง
ปิดภาคเรียน ตามระย ะเวลาการปิดภาคเรียนหรือตามความเหมาะสมของนักเรียน นักศึกษารายคน โดยมีค่าตอบแทน
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด งานที่ปฏิบัติได้แก่ 
 - ช่วยเหลืองานบริหารทั่วไป 
 - งานท าความสะอาดบริเวณท่ีท าการ อบต. 
 - งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
 - งานช่วยเหลือเลขานุการนายก อบต. 
 - งานช่วยเหลือกิจการสภาฯ 
 - งานสังคมสงเคราะห์ 
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 - งานส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเตรียมจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 
 - งานส ารวจข้อมูลสัตว์ที่จะเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2557 
 - งานกฬีา 
 - งานส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด 
 - ช่วยเหลืองานจัดเก็บรายได้ 
 - ช่วยเหลืองานพัสดุ 
 - ช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี 
 - ช่วยเหลืองานกิจการประปา 
 - ช่วยเหลืองานไฟฟ้า 
 - ช่วยเหลืองานโยธา 
 5.2  จัดแบ่งนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น 2 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 านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕7  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการโครงการจ้าง
นักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม   ต้ังไว้  7๐,๐๐๐  บาท ประกอบการโอนเพ่ิมงบประมาณ    
ครั้งที่ 7 ลงวันที่  1  เมษายน  2557  จ านวน 198,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
 ค่าตอบแทนการท างานของนักเรียน นักศึกษา วันละ 280 บาท/คน 

๙.  สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๑๐.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 10.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 10.2 ระยะเวลาจ้างท างาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 – 21 พฤษภาคม 2557 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑  นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการท างาน 
สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม
 ๑๑.๒  นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างการศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน 
 11.3  ลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากการถูกชักจูงเข้าเกี่ ยวข้องกับปัญหายาเสพติดและปัญหา
ทางสังคม 
 11.4  ชุมชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด 
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12.  การติดตามและประเมินผล 
 12.1  พิจารณาจากจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 12.2  พิจารณาจากความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
 12.3  พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการตามรายละเอียดกิจกรรม 
 12.4  พิจารณาจากความต้องการให้มีโครงการในปีต่อไป 

 
 

      (ลงชื่อ)                                    ผู้เขียนโครงการ 
                ( นางสาวดรุณี   จิตมนต์ ) 
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
      (ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ 
                 ( นางยุพเยา  นวลนิ่ม ) 
                 หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
 
 
      (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายเจตพล    ศรมณี) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 

      (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายนิวัฒน์   ชลธาร ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 


