ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา สาหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
******************************
เพื่อให้เป็นไปตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา สาหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความนัยมาตรา ๖๗ (๕) (๖)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากจั่ น จึ ง อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทยที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ประกอบพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความนัยมาตรา ๖๗ (๕) (๖) รับสมัครนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้เพื่อให้การมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 2 ทุน
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนการศึกษา
๑.๑ ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัครขอรับทุนการศึกษา
๑.๒ เป็นผู้กาพร้าบิดาหรือมารดา หรือยากจน หรือด้อยโอกาส หรือคนพิการ ซึ่งขาดแคลน
ทุนการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนโดยผ่านการเห็นชอบของประชาคมท้องถิ่น
1.๓ กรณีกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช., หรือเทียบเท่าภาคเรียนสุดท้าย ต้องเป็นผู้มี
เกรดเฉลี่ยสะสมห้าภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
1.4 กรณีกาลังศึกษาอยู่ ปวส. หรือเทียบเท่าภาคเรียนสุดท้าย ต้องเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม สาม
ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
1.5 กรณีสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช., หรือเทียบเท่า, ปวส. หรือเทียบเท่า
แต่ยังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
1.6 กรณีเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๑.7 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันสมัคร
๑.8 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๑.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.๑0 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือน่ารังเกียจของสังคม ดังนี้
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-2(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรค ในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑.๑1 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑.๑2 ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดอาญาเว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑3 ไม่เคยเป็นผู้ถูกให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากสถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษา
เอกชน
๑.๑4 ไม่เคยเป็นผู้กระทาการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ
๒. การยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษา
๒.๑ แบบสมัครขอรับทุนการศึกษา ซึ่งกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วน โดยกรอก
ข้อมูลและยื่นใบสมัครขอรับทุนด้วยตนเอง
จานวน ๑ ชุด
๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รูป
๒.๓ หนังสือรับรองของประชาคมท้องถิ่น ซึ่งรับรองจากกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน และสาเนา
รายงานประชุมประชาคม ซึ่งผ่านการประชุมประชาคม และเห็นชอบให้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา จานวน ๑ ชุด
๒.๔ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับทุน จานวน ๒ ชุด
2.5 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จานวน ๒ ชุด
2.6 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรอง จานวน 1 ชุด
๒.7 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสาเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันศึกษาของรัฐ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
๒.8 หนังสือรับรองผลการเรียนเอกสารหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จานวน 1 ฉบับ
๒.9 ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) จานวน ๑ ฉบับ
2.10 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันการศึกษาหรือกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน จานวน 1 ฉบับ
๒.11 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนา
ถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓. ระยะเวลาในการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
ผู้ ส นใจขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากจั่ น และดาวโหลดได้ ท างเว็ บ ไซด์
www.saopakjan.go.th โดยยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๘๗๓๕๐๒
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๔.๑ การขอรับทุนการศึกษา ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนจาก
สถาบันการศึกษาในแต่ละภาคเรียน มายื่นต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น เพื่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากจั่นดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป
๔.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นจะกาหนดให้มีการปฐมนิเทศ/และมอบทุนการศึกษา
(วันและเวลาจะประกาศให้ทราบภายหลัง)
๔.๓ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงการศึกษา หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากาหนดแต่ไม่เกินปีละ
๑๒,๕๐๐ บาท เว้นแต่ปีการศึกษาใด มีผู้รับทุนการศึกษาไม่ครบทั้ง ๘ ทุน คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เฉลี่ย
ทุนการศึกษาได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินทุนละ ๓๓,๐๐๐ บาทต่อปี
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นจะดาเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ
ทุนการศึกษา ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นและทางเว็บไซด์
www.saopakjan.go.th ซึ่งการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องไป
ตรวจดูรายชื่อของตนเอง
๖. การประกาศวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
การดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น และประเมินจากการตรวจเยี่ยมบ้านที่พักอาศัย
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2560 สาหรับรายละเอียดกาหนดการประเมิน
เยี่ยมบ้านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
๗. วิธีการคัดเลือก
ทาการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ความรู้ ทั่วไป วิสัยทัศน์ ปฏิภาณไหวพริบ
จิตอาสา/จิตสาธารณะ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยให้ผู้สมัครขอรับทุนนาเสนอเป็น
แฟ้มแสดงผลงานดีเด่นที่ผ่านมาเพื่อประกอบการประเมินคัดเลือก และประเมินจากการตรวจเยี่ยมบ้านที่พัก
อาศัยและสภาพแวดล้อม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) รวมเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับการได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
๙. การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นจะประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับทุนการศึกษา
เพื่อให้ ได้รั บ ทุนการศึกษาหลั กสู ตรปริ ญญาตรี ภายในวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นและทางเว็บไซด์ www.saopakjan.go.th รายละเอียดดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา
โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับคะแนน ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาจากคะแนนการประเมินตามสภาพจริง ถ้าคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาคะแนนสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนยัง
เท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลาดับสูงกว่า
/2. การขึ้นบัญชี...
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2. การขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบ
กาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลขึ้นบัญชี หรือให้สิ้นสุดนับแต่วันที่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษาใหม่แล้วแต่กรณี
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีให้ได้รับทุนการศึกษา ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว คือ
(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษา
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อขอรับทุนการศึกษา
(3) ผู้นั้นมีเหตุจาเป็นไม่อาจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
4. กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษามากกว่าจานวนที่องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นได้
กาหนดไว้ และภายหลังมีผู้สาเร็จการศึกษาหรืออัตราทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นอาจ
พิจารณาเรียกลาดับถัดไปเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาได้
๑๐. การให้ได้รับทุนการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นจะให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษา
ในการศึกษาตามลาดับที่ได้ประกาศไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบและ
เป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นกาหนด
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นจะทาสัญญาขอรับทุนการศึกษา เมื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา
เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น

