
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
เรื่อง  สมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ 

ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
…………………………………………………………….. 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จะด าเนินการโครงการส่งเสริม
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม ถือเ ป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชาติ พัฒนาท้องถิ่น และได้ฝึก
ปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา ส่งผลให้เกิดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  สิ่งเสพติด  และสร้างรายได้
ช่วยเหลือผู้ปกครอง  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
 2. เป็นนักเรียนนักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้น หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
เรียนไม่น้อยกว่า 2.50   
 3. ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด (ได้รับการรับรองจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  (ได้รับการรับรองจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
  

หลักฐานการสมัคร 

 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและต้องรับรองส าเนาถูกต้องและ
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ส าเนาผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบัน     จ านวน   1   ฉบับ 
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน   1   ฉบับ 
 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน   1   ฉบับ 
 4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน  นักศึกษา   จ านวน   1   ฉบับ 
 ๕.  รูปถ่ายในชุดนักเรียน  นักศึกษา  ขนาด  ๑  นิ้ว   จ านวน   1   รูป 
 6.  หนังสือรับรองจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 7.  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ฯลฯ 
 8.  ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงาน 
 
 
 
 
 

   /วันรับสมัคร... 
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วันรับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่บัดนี้ถึง  24  มีนาคม  2564    ใน
วันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี  
จังหวัดอุดรธานี โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 042-219712  หรือ 088-5488113  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 

 วันที่  29 มีนาคม 2564 

วันคัดเลือก  

วันที่ 30 มีนาคม   2564  (เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป) 

ประกาศผลการคัดเลือก  

วันที่ 31 มีนาคม 2564 

วันรายงานตัวพร้อมท าสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน   

วันที่ 1 เมษายน 2564 

วันเริ่มปฏิบัติงาน  

วันที่  1 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 
    
   ประกาศ  ณ  วันที่            มีนาคม  2564  
 

    

            

                            (นายสมัย  นครไพร) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการส่งเสริมช่วยเหลอืนักเรียน  นักศึกษา 
ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรยีนฤดูร้อน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาจัดท าโครงการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ท างานในช่วงปิดภาคเรียนในลักษณะงานที่เหมาะสม เพ่ือ เป็นการ
ช่วยเหลือให้นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อีกท้ังยังเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานของ
รัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชาติ พัฒนาท้องถิ่น และได้ฝึกปฏิบัติจริงในสิ่ง
ที่ได้เรียนมา ส่งผลให้เกิดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการยุ่งเก่ียวกับอบายมุข  สิ่งเสพติด และสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง   

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา  ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และไดป้ฏิบัติงานจริง 
๒. เพ่ือส่งเสริมการให้นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  
๓. เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด 
๔. เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา  มีความรับผิดชอบในต่อหน้าที ่ต่อสังคม และต่อส่วนรวมในอนาคต 

๓.  เป้าหมาย 

นักเรียน / นักศึกษาท่ีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ฐานะยากจน  
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ                 

๔.  วิธีด าเนินการ 

๔.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเสนอวิธีการด าเนินโครงการ 
๔.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตินายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 4.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๔.4 ด าเนินการตามโครงการ   

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ  

          ระหว่าง วันที่  1  เมษายน – 7   พฤษภาคม  ๒๕64 

๖.  สถานที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี           

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

 

 

/๘. งบประมาณ ... 



- ๒ – 

 

๘.  งบประมาณ 

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 กองการศึกษา หมวดงบด าเนินงาน  ประเภทค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  หน้า 39 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  ตั้งไว้   45,000 
บาท  เพ่ือจ่ายตามโครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) หน้า 
131 ล าดับ 6 รายละเอียดดังนี้ 

ค่าจ้างนักเรียน / นักศึกษา   เป็นเงิน   45,000  บาท  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ นักเรียน / นักศึกษามีความรู้  มีประสบการณ์  ในระหว่างปิดภาคเรียน 
 ๙.๒ นักเรียน / นักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  
 ๙.๓ นักเรียน / นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หา่งไกลจากอบายมุขยาเสพติด และลดปัญหา 

                  อาชญากรรม 
 ๙.๔ นักเรียน / นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อสังคม และต่อส่วนร่วมในอนาคต  

 
                                              
 

          จ.ส.อ. ...................................................... ผู้เขียนโครงการ 
        (ธนพชัย  พละจู) 
                  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
 
 
          ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 

        (นายศักดิ์ชัย    กิติราช)   
          ผอ.กองการศึกษาฯ 

 

   ว่าที่ร้อยโท....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (กฤดากร     อ่ึงสะกาว) 

                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมัย  นครไพร) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  

 
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................ ชื่อเล่น ........... .......... 
เพศ    ชาย   หญิง 

ประวัติส่วนตัว 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ................... หมู่ที่ ........... ถนน ............................................................... 
ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..................... .......... 
รหัสไปรษณีย์ ................................ Email ............................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ................... หมู่ที่ ........... ถนน .......................................................... .................... 
ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด...............................  
รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทร ............................................. มือถือ .............. ................. 
บ้านที่อาศัยเป็น   อาศัยกับครอบครัว  บ้านตัวอง  บ้านเช่า  หอพัก 
วัน เดือน ปีเกิด.....................................................อายุ .......... ปี สูง ............ซม. น้ าหนัก ......... .... ก.ก.  
สัญชาติ.................................................... เชื้อชาติ ....................................... ศาสนา ........................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ................................................................................................... ............ 
สถานที่ออกบัตร ............................................................. วนัหมดอายุ ..................................................  
 

ประวัติครอบครัว 

ชื่อบิดา ....................................................... นามสกุล ........................................ อาชีพ........................ 
ชื่อมารดา ................................................... นามสกุล ........................................ อาชีพ......... ............... 
จ านวนพี่น้อง ................. คน ชาย ......... คน หญิง ............. คน จ านวนพี่น้องที่ศึกษาอยู่............ คน 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้สมัคร 

            ( .....................................................) 
              .............../................./.................. 
 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................ผู้ตรวจสอบ 

                   (นายศักดิ์ชัย  กิติราช) 
                ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

 

รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ 



 
 

หนังสอืรับรอง 
 

       เขียนที่.................................................................. 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ............ ปี  

ต าแหน่ง ........................................... บ้าน ................................................ หมู่ที่ .............  ต าบลเสอเพลอ  

อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  

           ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว........................................................................... เป็นผู้มีความ 

ประพฤติเรียบร้อย  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
 
 

      (ลงชื่อ)......................................................ผู้รับรอง 

              (...................................................) 
                                                         ต าแหน่ง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน .......................................... 
 
       

 
 

 
 


