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ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อรับทุนการศึกษา

ของเทศบาลต าบลหน้าสตน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
-------------------------------------------- 

 ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน จะด าเนินการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพ่ือรับทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอ านาจตามความในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลหน้าสตน จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกพร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ทุนที่รับสมัคร  
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท   จ านวน ๒ ทุน 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
   ๒.๑  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
         ๑) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ทุกสาขา 
   ๒.๒  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
         ๑) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ทุกสาขา 
          2) มีประวัติการท างานและความประพฤติดี 

 3.  หลักสูตรการศึกษา 
   บุคลากรของเทศบาลต าบลหน้าสตน ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาสามารถเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ก าหนดเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในทุกต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) ก าหนด 

 4.  การรับสมัครคัดเลือก 
   4.๑  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
  รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๙ – 13  กันยายน  ๒๕๕๖ ณ ส านักปลัด เทศบาลต าบล          
หน้าสตน  ในวันและเวลาราชการ 
   การยื่นใบสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 
   ๔.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นประกอบการสมัครคัดเลือก 
          ๑)  ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.หรือใบ
แสดงผลการเรียน 
   2)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
   ๓)  ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
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   ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๕)  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
   ๔.๓  ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและ
หลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติทันที และในกรณีท่ีผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ จะต้องถูกด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

 ๕.  การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
   ๕.๑  เทศบาลต าบลหน้าสตน จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
   ๕.๒  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก วางระเบียบและ
วิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการคัดเลือก
ที่ไม่ขัดกบัประกาศรับสมัคร พิจารณาผู้ที่ได้รับทุน 
   ๕.๓  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โดยให้ประธานกรรมการด าเนินการคัดเลือกหรือกรรมการที่
ประธานมอบหมายเป็นผู้ประกาศให้ผู้สมคัรคัดเลือกทราบ 

 ๖.  การท าสัญญา 
   ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาที่เทศบาลต าบลหน้าสตนก าหนด 

 ๗.  การเพิกถอนการให้ทุน 
   เทศบาลต าบลหน้าสตน จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๗.๑  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัวและการท าสัญญาตามที่ก าหนด 
   ๗.๒  ไม่รายงานผลการศึกษาตามที่ก าหนด 
   ๗.๓  มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
   ๗.๔  ไม่ตั้งใจศึกษาหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปศึกษา 
   7.5  อ่ืนๆ 

 8.  ข้อผูกพันในการรับทุน 
   ๘.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบล
หน้าสตน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา โดยต้อง
ท าสัญญาไว้กับเทศบาลต าบลหน้าสตน  หากผู้รับทุนผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนที่เทศบาลต าบลหน้าสตนจ่ายไป
แล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีก ๒ เท่าของจ านวนทุนดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่เทศบาลต าบลหน้าสตนทันที ยกเว้น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
         กรณีท่ีผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลหน้าสตน ไม่ครบตามระยะเวลาที่
ก าหนดในวรรคแรก เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้รับทุนปฏิบัติหน้าที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจนครบระยะเวลาที่ก าหนด โดยนับระยะเวลาต่อเนื่องกันและหากผู้รับทุนผิดสัญญาต้อง
ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่เทศบาลต าบลหน้าสตนทันท ี
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   ๘.๒  ระหว่างการศึกษาโดยได้รับทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่สามารถโอนไปรับ
ราชการที่ส่วนราชการอ่ืน ยกเว้นโอนไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มิฉะนั้นจะต้องชดใช้ทุนการศึกษา พร้อมค่าปรับ จ านวน ๒ เท่าของทุนที่ได้รับ  
   ๘.๓  กรณีที่ผู้ได้รับทุนส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับทุน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินระยะเวลาเองจนจบการศึกษา หรือหากศึกษาไม่จบจะต้องชดใช้ทุนที่            
เทศบาลต าบลหน้าสตนได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และหากไม่มีเหตุผลอันควรที่ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาต้อง
เสียค่าปรับเป็นเงินอีก ๒ เท่าของจ านวนทุนดังกล่าวให้แก่เทศบาลต าบลหน้าสตนทันท ี
   ๘.๔  พนักงานจ้างหรือผู้รับทุน มิให้น ามาเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องเพ่ือขอบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖  

 

 
  (นายประดับ  แก้วพลับ)  

นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


