
 
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู!ด!อยโอกาส เพ่ือขอรับทุนการศึกษา 

โครงการ “ทุนการศึกษายะลารักในหลวง” ประจําป, งบประมาณ  2555 
 

*********************************** 
  เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา  ในวันท่ี  
5  ธันวาคม  2554  นับเป+นวาระท่ีสําคัญยิ่งท่ีปวงชนชาวไทยทุกหมู�เหล�าจะได�ร�วมกันแสดงความกตัญ1ูกตเวที
และน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ร�วมกับสํานักงานส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินจังหวัดยะลา จึงได�จัดทําโครงการ “ทุนการศึกษายะลารักในหลวง” โดยมีวัตถุประสงค4เพ่ือเป+นการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็ขพระเจ�าอยู�หัวฯ  และเป+นการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในเขต
องค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ให�ได�รับการศึกษาอย�างต�อเนื่อง ด�วยการมอบทุนการศึกษาให�แก�เด็กและเยาวชน 
ท่ีได�รับการคัดเลือกให�รับทุนการศึกษา  
  ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค4กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.  2542  มาตรา  17 (6)  (27) และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30  เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ4การต้ังงบประมาณเพ่ือเป+นทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู�ด�อยโอกาสขององค4กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
ผู�รับทุนการศึกษา พร�อมท้ังกําหนดหลักเกณฑ4วิธีการคัดเลือก และคุณสมบัติของผู�สมัครดังต�อไปนี้  

1. ทุนท่ีสมัคร 
  เป+นทุนการศึกษาเฉพาะผู�ท่ีศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อนุปริญญา  
 และปริญญาตรี  จํานวน  1  ทุน 
  1.2  ค�าใช�จ�ายสําหรับทุนการศึกษา (ไม�ต�อเนื่อง) กําหนดให�เบิกจ�ายได�เฉพาะค�าเล�าเรียน  หรือ
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค�าบํารุง  หรือค�าหน�วยกิต   ตามอัตราท่ีสถาบันการศึกษากําหนด    แต�ไม�เกินปKละ 
33,000.-บาท  (สามหม่ืนสามพันบาท) 
  2.  คุณสมบัติของผู!มีสิทธิรับทุน 
  2.1  ผู�ขอรับทุนต�องมีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ      โดยมีชื่ออยู�ใน
ทะเบียนบ�านไม�น�อยกว�า 10  ปK  
  2.2  บิดา  มารดา หรือผู�ปกครองของผู�ขอรับทุนต�องมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�านในเขตองค4การ
บริหารส�วนตําบลตาเซะ  
  2.3  ผู�ขอรับทุนต�องกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีสูงกว�าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา  หรือปริญญาตรี   จากสถาบันการศึกษาของรัฐเท�านั้น 
  2.4  ผู�ขอรับทุนต�องเป+นเด็กยากจนหรือด�อยโอกาส ท่ี บิดา มารดา หรือผู�ปกครองมีรายได�ต�อ
ครัวเรือนไม�เกิน  120,000.-บาทต�อปK  โดยให�จัดทําเป+นหนังสือรับรองความยากจนท่ีผ�านความเห็นชอบของ
ประชาคมท�องถ่ิน โดยกําหนดให�ประชาคมท�องถ่ิน ได�แก� กํานัน หรือ ผู�ใหญ�บ�าน (บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
พร�อมของผู�ขอรับทุน) 
  2.5  ผู�ขอรับทุนต�องไม�เป+นนักศึกษาท่ีได�รับทุนจากหน�วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ซํ้าซ�อน 
กับทุนขององค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ ในคราวเดียวกัน 
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  2.6  ผู�ขอรับทุนต�องมีความประพฤติเรียบร�อย โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย4
ท่ีปรึกษา หรืออาจารย4จากสถาบันการศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตรมาแล�ว หรือท่ีกําลังศึกษาอยู�ในปRจจุบัน 
  2.7  ผู�ขอรับทุนจะต�องมีผลการเรียนเฉลี่ย ในภาคเรียนท่ีผ�านมา ไม�น�อยกว�า 2.50  
  2.8  ผู�ขอรับทุนจะต�องมีคุณสมบัติครบตามข�อ 2.1 – 2.7  หากตรวจสอบภายหลังพบว�า
ผู�สมัครมีคุณสมบัติไม�เป+นไปตามข�อ 2.1 – 2.7     จะถือว�าผู�สมัครขาดคุณสมบัติ    ถูกคัดออกและจะต�องถูก
ดําเนินการตามควรแก�กรณี   โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก   ผู�มีสิทธิ์รับทุนโครงการ 
“ทุนการศึกษายะลารักในหลวง”ประจําปK 2555 ถือเป+นข�อยุติ 
  3.  เอกสารท่ีใช!ในการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครพร�อมติดรูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดําขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  1  
รูป  ถ�ายมาแล�วไม�เกิน 6  เดือน 
  3.2  สําเนาใบแสดงผลการเรียน ในภาคเรียนท่ีผ�านมา ตามหลักเกณฑ4ในคุณสมบัติของผู�มีสิทธิ์
สมัครคัดเลือกตามข�อ 2.7 พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
  3.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ขอรับทุน พร�อมรับรอง
สําเนาถูกต�อง 
  3.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง
ของผู�ขอรับทุน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
  3.5  หลักฐานการมีสภาพเป+นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู�ในปRจจุบัน  เช�น 
หนังสือรับรองสภาพการเป+นนักศึกษา บัตรประจําตัวนักศึกษา เป+นต�น 
  3.6  หนังสือรับรองความยานจนตามหลักเกณฑ4ในคุณสมบัติของผู�มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกตามข�อ 
2.4  ท่ีผ�านความเห็นชอบของประชาคมท�องถ่ิน (ประชาคมท�องถ่ินเป+นผู�กรอกข�อมูล) 
  3.7  หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย4ท่ีปรึกษา หรืออาจารย4จากสถาบันการศึกษาท่ี
เรียนจบหลักสูตรมาแล�ว หรือท่ีกําลังศึกษาอยู�ในปRจจุบัน  โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการของอาจารย4ผู�
รับรอง  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�องโดยเจ�าของบัตร 
  3.8  ใบรับรองแพทย4 
  3.9  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีท่ีชื่อตัวหรือชื่อสกุลไม�ตรงกัน) 
  3.10 เอกสารท่ีถ�ายสําเนาทุกฉบับต�องมีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง 
  3.11 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
  4.  การสมัครสอบคัดเลือก 
  4.1  ขอรับใบสมัคร ได�ท่ีสํานักปลัด องค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  ระหว�างวันท่ี 1 – 18  
พฤศจิกายน  2554 
  4.2  สมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง ระหว�างวันท่ี 1 – 18  พฤศจิกายน  2554  ในวัน 
และเวลาราชการ ได�ท่ีสํานักปลัด องค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  โดยให�กรอกรายละเอียดในใบสมัครให�
ครบถ�วน ถูกต�อง ตรงตามความเป+นจริง พร�อมท้ังลงลายมือชื่อของผู�สมัครด�วยตนเอง (จะต�องยื่นใบสมัครพร�อม
หลักฐานการสมัครด�วยตนเองเท�านั้น) 
  5.  วัน เวลา  และสถานท่ีสอบ 
  ให�ผู�ขอรับทุนท่ีผ�านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร�อยแล�ว  มาสอบคัดเลือกโดยวิธีการ
สัมภาษณ4 ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน  2554 เวลา 09.30 น ณ. ห�องประชุมสภาองค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  
หากพ�นกําหนดเวลาดังกล�าว  จักถือว�าผู�ขอรับทุนไม�ประสงค4จะสอบคัดเลือก 
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6. การพิจาณาคัดเลือก 

 คณะกรรมการ ฯ จะทําการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ4 ซักถามประวัติผู�สมัคร  
โดยได�กําหนดหลักเกณฑ4การสัมภาษณ4 ดังนี้   
   (1)  ความประพฤติ บุคลิก  ลักษณะ กิริยามารยาท  ความสุภาพอ�อนโยน และการไม�
ข�องเก่ียวกับอบายมุขและยาเสพติดทุกชนิด 

 (2) ความอุตสาหะ  ขยันหม่ันเพียร ความกระตือรือร�นในการศึกษาเล�าเรียนความ
กตัญ1ู  การแบ�งเบาภาระของครอบครัว 

(3) ผลการเรียน ผลงาน ความสามารถต�าง ๆ ท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรมกับทาง
สถาบันการศึกษา 
   (4)  สถานภาพความเป+นอยู�ของครอบครัวผู�ขอรับทุน   เหมาะสมกับการได�รับทุน
หรือไม� (พิจารณาจากรายได�และอาชีพของผู�ปกครองและคนในครอบครัว ภาระค�าใช�จ�ายของผู�ปกครองและ
ความสามารถในการส�งเสียด�านการศึกษาของผู�รับทุน) 

6.2   คณะกรรมการ ฯ จะประชุมพิจารณาคัดเลือกผู�ท่ีได�รับทุนการศึกษาขององค4การบริหาร 
ส�วนตําบลตาเซะ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผู�มีสิทธิ์รับทุนโครงการ “ทุนการศึกษา
ยะลารักในหลวง” ประจําปK งบประมาณ 2555  ถือเป+นข�อยุติ 

7. ประกาศผลการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกให�รับทุนการศึกษา ในวันท่ี 25  พฤศจิกายน  2554  ณ 

องค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ และในเว็บไซต4ขององค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ   www.taze.go.th 
8. การรายงานตัว 

  ผู�ได�รับการคัดเลือกให�รับทุนการศึกษาและผู�ปกครอง ให�มารายงานตัวเพ่ือยืนยันการขอรับทุน 
โดยให�รายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด ซ่ึงจะแจ�งให�ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากผู�ท่ีได�รับการพิจารณา 
คัดเลือกไม�มารายงานตัว ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด จักถือว�าสละสิทธิ์  คณะกรรมการ ฯ จะเรียกผู�ท่ี 
ข้ึนบัญชีสํารองลําดับถัดไปเข�ารับทุนแทนต�อไป 
 
      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
     
 
                         ประกาศ ณ วันท่ี 25  ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 
                                                                            (นายสุรศักด์ิ   กาลูแป) 
                                                                   นายกองค4การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  
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