
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่มีความยากจน และด้อยโอกาส 

ให้ได้รับความช่วยเหลือนักเรียน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่ องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน ได ้จ ัดทำโครงการสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับ 
ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีความยากจนและด้อยโอกาส 
ให้ได้ร ับการศึกษาที่ม ีค ุณภาพ พร้อมกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับประซาซนในพื้นที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนเพ ื่อลดความเหลื่อมลํ้าและเพ ิ่มโอกาสทางการศึกษา และสร้างความเสมอภาค 
เท่าเทียมในการศึกษาตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยซนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเป็นการส่งเสริม 
การศึกษาของเด็ก เยาวซน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด ้วยรายจ่ายเก ี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑

ดังนั้น เพ ื่อให ้เป ็นไปตามหล ักเกณ ฑ ์การสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับท ุนการศ ึกษา และ 
ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศ 
รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ที่มีค'วามยาก'จน และด้อยโอกาส ให้ยื่นคำขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษา
๑.๑ เป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีความยากจน หรือด้อยโอกาส โดย 

สามารถนิยามได้ดังนี้
“ผู้ยากจน” หมายถึง ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเล้ียงซีพ 

มีขีวิตอยู่ อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปิจจัยพื้นฐาน โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อ คน ต่อ ปี

“ ผ ู้ด ้อยโอกาส” หมายถึง ผ ู้ท ี่ประสบบ ีญหาความเด ือดร้อน’ไม่สามารถดำรงชีว ิต 
ได้เท่าเทียมกับผู้อื่น โดยรวมถึงครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ประกอบด้วย

๑) ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป)
๒) เป็นผู้พิการ หรือมีผู้พิการในครอบครัว 
๓) มีผู้ป'วยติดเตียง'โนครอบครัว 
๔) ผู้ว่างงาน (อายุ ๒๐ -  ๖๐ ปี) ในครอบครัว 
๕) มีพ่ื หรือน้อง กำลังศึกษาพร้อมกัน
๖) บิดา มารดา หย่าร้าง, เสีย'ชีวิต หรือประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ถูก 

จำคุก กักขัง พิการและทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพ

๑.๒ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน ๑ ปีข้ึนไป (นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขอ)
๑.๓ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

-๒- /  ๒. ประเภท...



-๒-

๒. ประ๓ ทการให้ความช่วยเหลือ และการให้ทุนการศึกษา
๒.® การให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพ ื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน 

ที่มีความยากจนหรือด้อยโอกาส ดังนี้
๒.๑.๑ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาทต่อ 

คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคน
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนด้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคน แต่ไม่ 

เกินปีการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาทต่อคน
๒.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท ียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ 

บาทต่อคนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาทต่อคน
๒.๒ การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ดังนี้

๒.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า (ปวส.) ไม่เกินภาคการศึกษา 
ละ ๔,๐๐๐ บาทต่อคน ไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๒ ระดับปริญญาตรี ไม ่เก ินภาคการศ ึกษาละ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาทต่อคน ไม่เกินปี 
การศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. จำนวนการจัดสรรการให้ความช่วยเหลือนักเรียน และการให้ทุนการศึกษา
๓.® กรณีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนักศึกษาที่เคยสำเร็จ 

การศึกษาจากสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๓.๑.๑ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน สำหรับ นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท ี่ รายการ จำนวนเงิน จำนวนทุน รวม
๑ อนุบาล และประถมศึกษา ๑,๐๐๐ ๑๘๔ (9)Cs (เ̂ , o o o
๒ มัธยมศึกษาตอนด้น ๒,๐๐๐ ๖๐ ๑๒๐,๐๐๐
๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวข. ๓,๐๐๐ ๑๑๔ ๓๔๔,๐๐๐

รวม (หกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ๓๖๐ ๖๔๐,๐๐๐

๓.๑.๒ ก ารให ้ท ุน การศ ึกษ า สำหรับ น ัก ศ ึก ษ าท ี่เค ยส ำเร ็จ ก ารศ ึก ษ าใน ัระด ับ  
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ท ี่ รายการ จำนวนเงิน จำนวนทุน รวม
๑ ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ๔,๐๐๐ ๒๐ ๑๐๐,๐๐๐
๒ ปริญญาตรี ๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๐๐,๐๐๐

รวม (สามแสนบาทถ้วน) ๔๐ ๓๐๐,๐๐๐

-๓- /  ๓.๒ กรณีนักเรียน



-๓-

๓.๒ กรณีนักเรียน และนักศึกษาท่ัวไป

๓.๒.๑ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน สำหรับ นักเรียนทั่วไป
ท ี่ รายการ จำนวนเงิน จำนวนทุน รวม
๑ อนุบาล และประถมศึกษา ๑,๐๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒ มัธยมศึกษาตอนด้น ๒,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวซ. ๓,๐๐๐ ๔๐ ๑๔๐,๐๐๐

รวม (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ๓๔๐ ๔๔๐,๐๐๐

๓■ ๒.๒ การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาทั่วไป
ท ี่ รายการ จำนวนเงิน จำนวนทุน รวม
๑ ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ๔,๐๐๐ ๔๐ ๒๔๐,๐๐๐
๒ ปริญญาตรี ๑๐,๐๐๐ ๔๐ ๔๐๐,๐๐๐

รวม (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ๑๐๐ ๗๔๐,๐๐๐

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๔. คุณสมบัติของผู้ฃอรับเงินช่วยเหลือนักเรียน และการขอรับทุนการสิกษา 

๔.® กรณีเป็นนักเรียน
๔ .๑.๑  เป ็น ผ ู้ท ี่กำล ังศ ึกษ าอ ย ู่ใน ระด ับ อน ุบ าล  ป ระถมศ ึกษา ม ัธยม ศ ึกษ า 

ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) หรือเทียบเท่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔.๑.๒ เป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่ยากจน หรือด้อยโอกาส 
๔.๑.๓ เป็นผู้ที่มีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวับ

สุดท้ายของการยื่นคำขอ)
๔.๑.๔ เป็นผู้ท ี่ม ิความประพฤติเร ียบร้อย ตั้งใจเรียน มิจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยว

กับยาเสพติด

๔.๒ กรณีเป็นนักศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
๔.๒.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิฃาชีพขั้นสูง 

หรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๔
๔.๒.๒ เป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่ยากจน หรือด้อยโอกาส 
๔.๒.๓ เป็นผู้ที่มิภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวัน

สุดท้ายของการยื่นคำขอ)
๔.๒.๔ เป็นผู้ท ี่ม ิความประพฤติเร ียบร้อย ตั้งใจเรียน มิจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยว

กับยาเสพติด

-๔- /  ๔.๓ กรณีเป็นนักศึกษา...



"(ริ̂ -  ̂
๔.๓ กรณีเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

๔.๓.๑ เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใบระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในภาคเรียน
ท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๕:

๔.๓.๒ เป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่ยากจน หรือด้อยโอกาส 
๔.๓.๓ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวัน

สุดท้ายของการยื่นคำขอ)
๔.๓.๔ เป็นผู้ท่ีมิควานประพฤติเรียบร้อยต้ังใจเรียนมิจิตสาธารณะไม่ยุ่งเภ่ียวกับยาเสพติด

๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
๔.© ระยะเวลาใบการรับแบบคำขอ

รับสมัครให้ยื่นแบบคำขอ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ 

๔.๒ เอกสารประกอบการสมัคร
๔.๒.๑ แบบคำขอรับความช่วยเหลือ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

กำหนด พร้อมติดรูปถ่าย ๑ น้ิว
๔.๒.๒ ลำเนาบัตรประซาซบ หรือสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราซการออก 

ให้ และ ลำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ฃอรับความช่วยเหลือ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
๔.๒.๓ สำเนาบัตรประขาซน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราซการออกให้ และสำเนา 

ทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
๔.๒.๔ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูนกำหนด (เอกสารหมายเลข ๑)
๔.๒.๔ หนังส ือรับรองข้อมูลสถานะความยากจน หรือด้อยโอกาส ตามแบบที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกำหนด (แอกสารหมายเลข ๒)
๔.๒.๖ ลำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ 

บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราซการออกให้ ของผู้รับรอง
๔.๒.๗ ภาพถ่ายท ี่อย ู่อาศ ัย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกำหนด

(เอกสารหมายเลข ๓)
๔.๒.๘. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามิ)
๔.๒.๙ เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามิ) เช่น ใบเปลี่ยนซื่อ, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร

๔.๓ วิธีการรับแบบคำขอ
๔.๓.® น ัก เร ียนในส ังก ัดองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัด  ท ี่ประสงค์ขอรับความ 

ช่วยเหลือ ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารแนบใด้ที่สถานศึกษาที่สังกัด ภายในวับที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๔ และให้ 
สถานศึกษารวบรวมคำขอพร้อมเอกสาร ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๔๖๔

-๔- /  ๔.๓.๒ นักเรียนทั่วไป...



-๕-
๕.๓.๒ นักเรียนทั่วไป ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ให้ยื่นแบบคำขอพร้อม 

เอกสารแนบได้ที่สถานศึกษาที่กำลังศึกษา สถานศึกษารวบรวมแบบคำขอเสนอให้หน่วยงานด้นลังกัด และ 
หน่วยงานด้นสังกัดรวบรวมแบบคำขอยื่นเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕

๕.๓.๓ นักศึกษา ให้ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารแนบ ต่อนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางดังนี้

๕.๓.๓.๑ ยื่นแบบคำขอด้วยตนเอง หรือโดยผู้ปกครอง ได้ท่ี กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช้ัน ๓ (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

๕.๓.๓.๒ ส่งคำขอผ่านไปรษณีย์มายังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ขอรับทุนการศึกษา และขอรับความช่วยเหลือ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑๕ 
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐ (ถือวันประหับตราเป็นวันยื่นใบสมัคร)

๕.๓.๓.๓ ส่งแบบคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ (E - Mail) โดยการสแกน 
เอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว แล้วส่งมายัง E -  Mail ะ Educations.lpao@ gm ail.com  
(ซ่ือเรื่อง ขอรับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ)

๖. การประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
๖.๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 
๖.๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

สถานะบุคคล (บริบทพื้นท่ี สภาพบ้าน ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม)
๖.๓ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เสนอรายซื่อพร้อมเอกสารต่อนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๖.๔  น าย ก อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน  เส น อ ร าย ซ ื่อ พ ร ้อ ม เอ ก ส าร  

ต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประซาซน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาให้ความเห็นซอบ
๖.๕ คณะกรรมการช่วยเหลือประซาซนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณา 

เห็นซอบผู้ฃอรับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตรวจสอบ1ซื่อผู้!ด้รับทุนการศึกษา และการให้ 

ความช ่วยเหล ือกลับไปยังองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นท ี่ส ังก ัด เพ ื่อตรวจสอบความซํ้าซ ้อนในการให ้ 
ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือในกรณีเดียวกัน

๖.๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศรายซื่อผู้Iด้รับความช่วยเหลือ 
๖.๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

-๖- /  ๗. การรับมอบทุน...
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๗. การรับมอบทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
๗.๑ กรณีทุนการศึกษา

ภายหลังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศรายซื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 
ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา นำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา มายื่นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมายื่นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ 
ถือว่าสละสิทธิ้

๗.๒ กรณีการให้ความช่วยเหลือ
ภายหลังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศรายซื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 

แล้ว ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือต้องมารับเงินช่วยเหลือด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนกำหนด พร้อมยื่นลำเนาบัตรประจำตัวประซาซน สูติบัตรหรือเอกสารที่ราซการออกให้ เพื่อ 
เบ็เนเอกสารในการรับเงินช่วยเหลือ

๘. การเพิกถอนการให้ทุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนการศึกษา และการให้ 

ความช่วยเหลือ หากผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หรือได้รับความช่วยเหลือมีความประพฤติ ดังนี้
๘.๑ ไม่สามารถแสดงหลักฐานการรับทุนการศึกษา (ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง) และ 

การให้ความช่วยเหลือ (ลำเนาบัตรประจำตัวประซาซน สูติบัตรหรือเอกสารที่ทางราซการออกให้)
๘.๒ ไม่มา หรือละเลยการรายงาบตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด
๘.๓ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๘.๔ ไม่ตั้งใจศึกษา หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าเรียน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่3 3  พฤษภาคม ๒๕๖๕:

(บายอบุสรณ์ วงค์วรรณ) 
นายกองค์กา^ริหารส่วนจังหวัคส์าพูบ


