
  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี ๒๕๕7 

---------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จะด าเนินโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาสังคม  ประจ าปี 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการท างาน สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม มีราย ได้ระหว่างเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครอง
ในช่วงปิดภาคเรียน ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน นักศึกษา จากสิ่งยั่วยุ อบายมุข ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 
พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชนในการร่วมกันป้องกันยาเสพติดและปัญหาสังคม 

 ดังนั้น เพ่ือให้กา รด าเนินโครงการฯเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
จ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจ าปี 2557 ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติ 
    1.1  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาและอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน 
    1.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
    1.3  อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร 
    1.4  มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานีหรือผู้ปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานี 
    1.5  ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภทและเป็นผู้ที่มีความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในช่วงปิด 
                  ภาคเรียนอย่างแท้จริงภายใต้ข้อก าหนดและการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 2. หลักฐานการสมัคร 
    2.1  ใบสมัคร        จ านวน   1   ชุด 
    2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน   1   ฉบับ  
    2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน   1   ฉบับ 
    2.4  หนังสือรับรองสถานะการศึกษา      จ านวน   1   ฉบับ 
    2.5  หนังสือรับรองความประพฤติและการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   จ านวน   1   ฉบับ 
    2.6  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ ขนาด 2 นิ้ว    จ านวน   2   รูป 
 3. การรับสมัครและการประกาศผล 
     สมัคร ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วั นที่ 17  กุมภาพันธ์ -  17  มีนาคม   2557  ในวันและเวลาราชการ   
ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี   อ าเภอกันตัง  จังห วัดตรัง (ให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา 
โดยหากการแต่งกายไม่ถูกต้อง  ไม่เรียบร้อย จะไม่รับสมัคร ) หรือดูรายละเอียดการรับสมัคร เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์  
www.khuanthani.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๖ ๓๐๒๓   
     ประกาศร ายชื่อผู้ ที่ผ่านคุณสมบัติในวัน ที่  19  มีนาคม   25๕7  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนธานี 
     ประชุมซักซ้อมโครงการฯและแจ้งระเบียบการปฏิบัติตนในวันที ่ 21  มีนาคม  2557  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป   
ณ  ห้องประชุมเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี โดยให้ แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน นั กศึกษา 
ตามสถาบันการศึกษาที่สังกัด ซ่ึงหากนักเรียน นักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมประชุมจะถือว่าสละสิทธิ์ 
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 4. ระยะเวลาการจ้าง 
     ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตาม
ภารกิจความจ าเป็นและความเหมาะสม 
 5. อัตราค่าจ้าง 
     5.1  กรณีปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนวันละ 280 บาท 
     5.2  กรณีปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย)  ค่าตอบแทน  140  บาท 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ วันที่   24  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557 

 

       (ลงชื่อ)   
         (นายนิวัฒน์  ชลธาร) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

          ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม   
                                                          ประจ าปี  ๒๕๕7 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------------------------- 

   วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ๒๕๕7 
๑.  ชื่อ – สกุล  (นาย/นางสาว)  ................................................................................  สัญชาติ  .............................. 

๒.  อายุในวันรับสมัคร  ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์  คือ  วันที่  ............  เดือน  ..............................  พ.ศ. ............. 

๓.  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี  ...............  หมู่ที่  ................  ต าบล  ................................. 

     อ าเภอ  ..................................  จังหวัด  ........................................  โทรศัพท์  .................................................. 

๔.  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ................................................  สถานศึกษา  .............................................................. 

๕.  สถานศึกษาปิดภาคเรียนระหว่างวันที่  ...................................................  ถึง  ................................................... 

๖.  ชื่อบิดา  .............................................................................  อาชีพ  ................................................................... 

๗.  ชื่อมารดา  ..........................................................................  อาชีพ  ................................................................... 

๘.  ความรู้ความสามารถพิเศษ (ระบ)ุ  ...................................................................................................................... 

๙.  หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (เฉพาะนักเรียน 

 นักศึกษาที่ไม่มีภูมิล าเนาในต าบลควนธานี)  จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑ ฉบับ 
  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว หรือ  ๒  นิ้ว   จ านวน  2 รูป 
  หนังสือรับรองสถานะการศึกษา   จ านวน     ๑ ฉบับ 
  หนังสือรับรองความประพฤติไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด จ านวน  ๑ ฉบับ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   

 

ลายมือชื่อ .............................................................. 
ผู้สมัคร ( ...............................................................) 
วันที่ ......... เดือน ...........................พ.ศ. ................ 
 

ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้รับสมัคร 
 ( ..............................................................) 
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ............ 



หนังสือรับรองความประพฤติและการไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดทุกประเภท 
 

เขียนที.่................................................................ 
     วันที่...........เดือน.............................พ.ศ............................ 

 
  ข้าพเจ้า...........................................................ต าแหน่ง................................................................... 
ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว).............................................เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน........................................... 
อายุ....................ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที.่.........ต าบล....................อ าเภอ................จังหวัด..................... 
เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภทจริง  
 
     (ลงชื่อ)..................................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
            (.....................................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือรับรองสถานะการศึกษา 
 

                                                                              เขียนที.่................................................................ 
     วันที่...........เดือน.............................พ.ศ............................ 

 
  ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง....................................................... 
ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว).................................................เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน....................................... 
อายุ.............ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่.......ต าบล........................อ าเภอ.................จังหวัด...................... 
เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับการศึกษา......................................................................................................................... 
ณ สถานศึกษา (ระบุ)............................................................................................................................................จริง 
 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
             (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................. 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
             (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................. 
 


