
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
******************* 

   
 

 ด้วยเทศบาลต าบลภูผาม่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1154 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลภูผาม่านให้ดีขึ้น 
เทศบาลต าบลภูผาม่านจึงได้จัดท าโครงการทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี
การศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสที่เรียนดีแต่ยากจน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลภูผาม่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปีการศึกษา 2563”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน 
“นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
“ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่

อย่างยากล าบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน 
“ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถด ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อ่ืน 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/ หมวดที่ 2 



หมวดที ่๒ 
ประเภทการศึกษา 

 

ข้อ 4. ประเภทการศึกษา  
4.1 ระดับปวส. - ปริญญาตรี  

        ทุนการศึกษา ให้เบิกจ่ายเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบ ารุง
การศึกษา หรือค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษาก าหนด 
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาท (ไม่เกิน 2 ทุน ) 
  4.2 การให้ความช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการศึกษาของนักเรียนยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 
          (1) ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่ เกินภาค การศึกษาละ  
1,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 2,000 บาทต่อคน (ไม่เกิน 10 ทุน)                

        (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ 2,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกินปี
การศึกษาละ 4,000 บาทต่อคน (ไม่เกิน 10 ทุน) 
                  (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาทต่อคน 
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 6,000 บาทต่อคน (ไม่เกิน 9 ทุน) 

 
หมวดที่ 3 

คุณสมบัติของผู้รับทุน/หลักเกณฑ์การรับทุน 
 
 

 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน  
5.1 เป็นผู้ทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

  5.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร   
5.3 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เห็นว่าต้องได้รับความช่วยเหลือจึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี(ถ้ามี) 
  5.4 นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  5.5 นักเรียน จะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อยู่ในสถานศึกษาของรัฐ 

5.6 ผู้รับทุนการศึกษาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดและไม่
เข้าโครงการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
  5.6 ทุนการศึกษาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน เป็นแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ แก่ผู้รับทุนจน
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่หลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษาก าหนด หาก
เกินจากนี้ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
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หมวดที่ 4  

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน 

 
 

 ข้อ 6 หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน 
         6.1 แบบค าขอรับทุนการศึกษาพร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ขอรับได้ท่ีส านักงาน
เทศบาลต าบลภูผาม่าน)  
                 6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอรับทุน จ านวน  1  ชุด 

       6.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง จ านวน  1  ชุด 
 6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรอง   จ านวน  1  ฉบับ 
 6.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติ จากผู้น าชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 
 6.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นๆ  
 6.7 ใบแสดงผลการเรียนปีล่าสุด จ านวน 1 ฉบับ 
 6.8 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  
 

หมวดที่ 5 
การรับสมัคร/การยืนใบสมัคร 

  

ข้อ 7. การรับสมัคร/การยื่นใบสมัคร 
  7.1 สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาของเทศบาลต าบลภูผาม่านได้ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน หรือดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เวบไซน์ www.phuphaman.go.th  
  7.2 ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน  
ส านักปลัดเทศบาล (งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ถึงต้ังแต่
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาท าการ 
 

หมวดที่ 6 
วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน 

 

 ข้อ 8 วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน 
  8.1 เทศบาลต าบลภูผาม่าน แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เพ่ือรับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการศึกษา ด าเนินการประชุมพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครขอรับ
ทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปีการศึกษา 2563 ก าหนด และเสนอนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่านประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
 
 

 
/ หมวดที่ 7 

 

http://www.phuphaman.go.th/
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