
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 

เรื่อง โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 
…………………………………………………………………………. 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  อําเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา  จะดําเนินการจ้าง
นักเรียน นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน  โดยจ้างนักเรียน  
นักศึกษาที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า  15  ปี  ทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในลักษณะที่เหมาะสม  เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน  นักศึกษา ได้มีรายได้จากการทํางานและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  โดยค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง วันละ  200 บาท  ปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง  ค่าตอบแทนวัน
ละ  100 บาท   ปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 ช่ัวโมงๆ ละ  25 บาท   

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ตําบลสะเอะ 
2. เป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ปริญญาตรี  
3. ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 

 หลักฐานการสมัคร 
  1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ฉบับ 
  3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว จํานวน  1  รูป 
  4. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน  1  ฉบับ 
 วันรับสมัคร   วันที่  24 – 25  มีนาคม  2554     เวลา  09.00 – 15.00 น. 
 วันสอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2554  ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป 
 ประกาศผลสอบ  วันที่  4  เมษายน  2554 
 วันรายงานตัวพร้อมทําสัญญา   วันที่  5  เมษายน  2554 
 วันเริ่มปฏิบัติงาน   วันที่  7  เมษายน  2554  เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ ในวันและเวลาราชการ 
  ประกาศ  ณ วันที่ 22 มีนาคม  2554 
 
 
      (นายมะกรี       ยูโซ๊ะ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 



โครงการจา้งนกัเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
ประจําปีงบประมาณ 2554 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
.................................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษานับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําประเทศชาติไปสู่ความเจริญในอนาคต  ปัจจุบันเยาวชนไทย

ได้หันมาให้ความสําคัญของการศึกษา ซึ่งการศึกษาเท่านั้นที่สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมที่ตนอาศัยอยู่
ตลอดจนสามารถนําพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ ได้ 

แต่เนื่องจากการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก ทําให้เยาวชนบางคนเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ไม่สามารถที่จะศึกษาจนสําเร็จได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินทําให้เยาวชน
เสียโอกาสทางด้านการศึกษา  ด้วยสาเหตุดังกล่าวอาจจะนํามาซึ่งปัญหาต่างๆ อาทิ  ปัญหายาเสพติด  
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น  ปัญหาดังกล่าวสามารถที่จะชะลอความเจริญของประเทศชาติได้ 

วิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาจนสําเร็จได้ ก็คือการให้ความช่วยเหลือเยาวชน
โดยการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม  ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาด้านการเงินของเยาวชนและครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง และยังเป็นการฝึกทักษะ เสริม
ประสบการณ์ในการทํางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความสํานึกและรู้คุณค่าของเงิน และใช้จ่ายอย่างประหยัด 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทํางาน 
2.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
2.5 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา 
2.6 เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา 
2.7 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน 
 

3. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  พ.ศ.2554 

 
 



4. ลักษณะการปฏิบัติงาน 
5.1  ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า   7  ช่ัวโมง 
5.2  ปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า   3  ช่ัวโมง 
5.3  ปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมง 

 
5. อัตราค่าตอบแทน 

6.1 ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า   7  ช่ัวโมง  อัตราค่าตอบแทนวันละ   200  บาท 
6.2 ปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า   3  ช่ัวโมง  อัตราค่าตอบแทนวันละ   100  บาท 
6.3 ปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมง   อัตราค่าตอบแทนวันละ   25  บาท 

 
6. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ 

6.1 เป็นนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ตําบลสะเอะ 
6.2 เป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ปริญญาตรี  
6.3 ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
6.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 

7. สถานที่ดําเนินโครงการ 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 

 
8. ลักษณะงาน 

8.1 งานจัดพิมพ์หรือจัดเก็บเอกสาร 
8.2 งานรับคําร้องงานบริการประชาชน 
8.3 งานรับและตรวจเอกสารข้อมูลการเสียภาษีของประชาชน 
8.4 งานบูรณะซ่อมแซมสถานที่ 
8.5 งานสวน 
8.6 อ่ืนๆ 

 
9. งบประมาณ  

จากข้อบัญญัติ ปี  2554  องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับ
นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน  ต้ังไว้  60,000.- บาท 

 
 



10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1    นักเรียนนักศึกษามีความสํานึกและรู้คุณค่าของเงิน และใช้จ่ายอย่างประหยัด 
12.2   นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทํางาน 
12.3    นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
12.4   นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
12.5   นักเรียนนักศึกษามีขวัญและกําลังใจ และให้โอกาสทางการศึกษา 
12.6   นักเรียนนักศึกษาสามารถแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว 
12.7   ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน 

 
12. ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ............................................ 
       (นางวันดี        บางปู) 
  นักวิชาการศึกษา 
                               

13. ผู้พิจารณาโครงการ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
            (นางสาววรรณา    รอมะ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
 
 
 

14. ผู้อนุมัติโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.......................... ................. 
       (นายมะกรี     ยูโซ๊ะ) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 


