
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส  

โครงการ“ทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง” ประจําปีงบประมาณ 2555 
........................................... 

 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ยะลา จะดําเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาตามโครงการ “ทุนการศึกษายะลารักในหลวง” เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ             
5 ธันวาคม 2554 และส่งเสริมการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส อีกท้ังเป็นการสนองนโยบาย
การปฏิบัติงานของจังหวัดยะลา ในแผนปฏิบัติการยะลาเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสและยากจน 
    จึงอาศัยอํานาจและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1365 ลงวันท่ี              
30  เมษายน  2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน และ
ผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา พร้อมท้ังกําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 
     1. ทุนท่ีสมัคร 
    1.1 เป็นทุนการศึกษาเฉพาะผู้ท่ีศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา 
หรือปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น จํานวน 1 ทุน 
    1.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษา (ไม่ต่อเนื่อง) กําหนดให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบํารุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราท่ีสถาบันการศึกษากําหนด แต่ไม่เกินปีละ 
33,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
     2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
      2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
     2.2 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร  
     2.3 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นเด็กยากจน หรือด้อยโอกาส โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคม
ท้องถ่ิน  
     2.4 ผู้ขอรับทุนต้องไม่เป็นนักศึกษาท่ีได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน ซํ้าซ้อน
กับทุนขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ในรอบปีการศึกษานั้น 
     2.5 ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน ไม่เคยมีประวัติเก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด 
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     2.6 ผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่า 2.50 
    2.7 ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อ 2.1-2.6 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขอรับ
ทุนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ ถูกคัดออกและจะต้องถูกดําเนินการทางกฎหมาย
ตามควรแก่กรณี โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการ “ทุนการศึกษา
ยะลารักในหลวง”  ประจําปีงบประมาณ 2555 ถือเป็นข้อยุติ 
 
     3. เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 
    3.1 แบบขอรับทุนการศึกษา ซ่ึงกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วน (แนบท้ายประกาศ) 
พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน 
จานวน 3 รูป  
     3.2 หนังสือรับรองจากกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต. ซ่ึงผ่านการประชุมจากประชาคมและ
เห็นชอบให้สมัครเพ่ือขอรับทุนการศึกษา (แนบท้ายประกาศ)  
     3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง  
     3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของ
ผู้ขอรับทุน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
     3.5 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ สําเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบัน
ศึกษาของรัฐ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    3.6 สําเนาใบแสดงผลการเรียน หรือใบรายงานผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
     3.7 หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ท่ีปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวจาก
สถาบันการศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของอาจารย์ผู้รับรองพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 
    3.8 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีท่ีชื่อตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรงกัน) 
    3.9 เอกสารท่ีถ่ายสําเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
    3.10 เอกสารอ่ืนๆ(ถ้ามี)  
 
    4. ระยะเวลาในการขอรับแบบฟอร์มการสมัครและย่ืนใบสมัคร  
    4.1 ให้ผู้สนใจ ติดต่อขอรับแบบขอรับทุนการศึกษา ได้ท่ีสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล   
กายูบอเกาะ  ในระหว่างวันท่ี 17  ตุลาคม  2554  ถึงวันท่ี  11 พฤศจิกายน  2554  
     4.2 ยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาได้ท่ีสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ระหว่าง
วันท่ี 17  ตุลาคม  2554 ถึงวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2554 โดยให้กรอกรายละเอียดในแบบขอรับทุนให้
ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามความจริง พร้อมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ขอรับทุนด้วยตนเอง(จะต้องยื่นแบบขอรับทุนด้วย
ตนเองเท่านั้น) 
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                      5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
      องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก           
ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2554 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตําบล        
กายูบอเกาะ  หรือทาง www.kayuboko.go.th   
 

   6. วัน เวลา และสถานท่ี สอบสัมภาษณ์ 
กําหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2554  ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจักถือว่าผู้ขอรับทุนไม่ประสงค์
จะเข้ารับการคัดเลือก 
 
    7. ประกาศผลการคัดเลือก 
         องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อผู้ มีสิทธิ์ ได้รับ
ทุนการศึกษา ในวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2554  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ  หรือทาง www.kayuboko.go.th     
 
        8. การรายงานตัว 
        ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาและผู้ปกครอง ให้มารายงานตัวเพ่ือยืนยันการ
ขอรับทุนตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากผู้ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกไม่มา
รายงานตัวตามกําหนด จักถือว่าสละสิทธิ์ 
 
               9. การรับทุนการศึกษา  
                    องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะปฐมนิเทศ/มอบทุนการศึกษา ภายในวันท่ี 5  ธันวาคม  
2554  ณ สถานท่ีท่ีกําหนด (แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
   
         10. การขอย่ืนรับทุนการศึกษา 
         10.1 ขอรับทุนและยื่นแบบฟอร์มเบิกจ่ายรับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตําบล    
กายูบอเกาะ และนําใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการศึกษามาเบิกจ่ายจากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
         10.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่า
เล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษา หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราท่ีสถาบันการศึกษากําหนด แต่ไม่เกิน ปีละ 
33,000.- บาท  
          11. การเพิกถอนการให้ทุน  
         องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน
หากเข้ากรณีกรณีหนึ่ง ดังนี้  
          11.1 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การปฐมนิเทศยกเว้นมีเหตุจําเป็น หรือเจ็บป่วยและ
มีหลักฐานรับรอง  
          11.2 มีความประพฤติเสื่อมเสียในทุกกรณี  
          11.3 คุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร  
          11.4 ไม่ตั้งใจศึกษาหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปศึกษา 
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     จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  
            ประกาศ ณ วันท่ี  17  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554  
 
 
                                                                     ดํารงค์  นะยะอิ 
                                                                  (นายดํารงค์  นะยะอิ)  
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบขอรับทุนการศึกษา  “ทุนการศึกษา  ยะลารักในหลวง” 
 

1.  ข้าพเจ้า  (นาย,นาง,นางสาว)  ................................................นามสกุล .........................อายุ............ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................................. 
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด......................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์(บ้าน)...............................มือถือ................................. 

2.  สถานภาพครอบครัว 
บิดา – มารดา (.......)  อยู่ด้วยกัน    (........)  หย่าร้างกัน 
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  (........)  บิดา-มารดา  (........)  บิดา  (........) มารดา  (........) ตา,ยาย (.....) ญาติคนอ่ืน ๆ 
ระบุ........................................................... รายได้ของครอบครัว.................................บาท/เดือน 
ช่ือบิดา....................................................นามสกุล....................................... 
(...........) ถึงแก่กรรม    (...........)  มีชีวิตอยู่  ปัจจุบนั  อายุ ............ ปี  ประกอบอาชีพ........................... 
รายได้ต่อเดือน .........................  บาท 
ช่ือมารดา.................................................นามสกุล ...................................... 
(...........) ถึงแก่กรรม    (...........)  มีชีวิตอยู่  ปัจจุบนั  อายุ ............ ปี  ประกอบอาชีพ........................... 
รายได้ต่อเดือน .........................  บาท 

3.  ประวัติการศึกษา 
3.1  ระดับประถมศึกษา  จากโรงเรียน ....................................................เกรดเฉลี่ย...................... 
3.2  ระดับมัธยมศึกษา  จากโรงเรียน.......................................................เกรดเฉลี่ย..................... 
3.3  ปัจจุบันเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันของรัฐ หรือกําลังศึกษาในสถาบันการศึกษา 
ของรัฐ  ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................วิทยาเขต................อําเภอ....................จังหวัด............. 

4.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุนดังนี้ 
4.1  หนังสือรับรองจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ซ่ึงผ่านการประชุมจากประชาคมและเห็นชอบให้           
สมัครเพ่ือรับทุนการศึกษา 
4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4.3  สําเนาทะเบียนบ้าน 
4.4  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา  หรือ สําเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการ 
ศึกษาของรัฐ หรือเอกสารอ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... 
4.5  สําเนาใบแสดงผลการเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อมูลดังกล่าว  เป็นความจริงทุกประการ 
 

     (ลงชื่อ) .......................................ผู้ขอรับทุน 
            (.............................................) 
     วันท่ี ........... เดือน............................พ.ศ. 2554 
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5.  คํารับรองของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.  
   

   ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................นามสกุล............................................. 
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถ่ิน และเห็นชอบให้บุคคล 
ดังกล่าวสมัครขอรับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษา  ยะลารักในหลวง” และมีความเหมาะสมท่ีจะเข้ารับทุนการศึกษา  
ตามมติในการประชุมประชาคมท้องถ่ิน ครั้งท่ี ........./2554 เม่ือวันท่ี .............................................................................. 

 
 
 
       (ลงชื่อ) ......................................ผู้รับรอง 
              (...........................................) 
                        ตําแหน่ง ........................................ 
           วันท่ี ...............เดือน.........................พ.ศ. 2554 

 


