
 
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง  

เร่ือง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจ าปี พ.ศ. 2562 

*************************************************************** 
 

              อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 ( 9 ) ของระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง   
ว่าด้วยการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง พ.ศ. 2556 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง ครั้งที่ 2 /2562 วันที่ 1  พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 ได้มีมติจัดสรรเงินทุนและก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรสมาชิกประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 

            1. ก าหนดวงเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 52,000 บาท จัดสรรตามระดับ
การศึกษา ดังนี้ 
             1.1 ระดับอุดมศึกษา     จ านวน     20       ทุนๆละ 1,000 บาท 
                  ( ระดับปริญญาตรี   ปีที่ 1 - ปีที่ 4 หรือ อนุปริญญา (ปวส.,ปวท.)  
             1.2 ระดับมัธยมศึกษา   จ านวน      20        ทุนๆละ 800 บาท 
                  ( ระดับ มัธยมศึกษา ปีที่ 1 – ปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.)  
             1.3 ระดับประถมศึกษา   จ านวน     20       ทุน ๆละ 500 บาท 
                  ( ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – ปีที่ 6  )  
             1.4 ระดับก่อนปฐมวัย     จ านวน    20      ทุนๆละ 300 บาท 
                   (อนุบาลปีที่ 1 – ปีที่ 3 ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เนอสเซอรี่) 
 

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
            2.1 ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง มาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ 
            2.2 สมาชิกกองทุนฯต้องช าระค่าสมาชิกครบถ้วนต่อเนื่อง โดยพิจารณาย้อนหลัง 1 ปี นับ
แต่วันที่ประกาศและต่อเนื่องจนถึงเดือนที่พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก 
            2.3 บุตรนั้นต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯและเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรม 
            2.4 การพิจารณาให้ทุนตามสิทธิสมาชิกตาม ข้อ 22 ( 9 ) ของ ระเบียบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาเลิง พ.ศ.2556 
            2.5 บุตรของสมาชิกท่ีขอรับทุนก าลังศึกษาอยู่ระหว่างปีการศึกษา 1/2562  
3. ก าหนดระยะเวลาและการยื่นเอกสารหลักฐาน  
            สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องยื่น “แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก 
ประจ าปี พ.ศ.2562” ส่งให้กองทุนฯพิจารณาภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 



            3.1 ส าเนารายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 หรือใบระเบียบวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งที่
สถานศึกษาออกให้ แต่จะต้องระบุผลการเรียนเป็นร้อยละหรือเกรดเฉลี่ย ภาคเรียน ที่ 2/2561 
ยกเว้นระดับก่อนปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้เฉพาะหนังสือรับรองการศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาในปี 2562 เท่านั้น 
            3.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียนหรือหลักฐานที่แสดง
ว่าศึกษาอยู่ในสถานที่นั้น ในปี พ.ศ.2562 เช่น ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2562 
เป็นต้น 
           3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของสมาชิก
และคู่สมรส 
           3.4 ส าเนาสูติบัตรของผู้ขอรับทุน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของสมาชิกและ
คู่สมรส 
           3.5 ส าเนาสูติบัตรของบุตรผู้ขอรับทุน และส าเนาสูติบัตรของบุตรที่สมาชิกระบุจ านวนบุตร
ในแบบขอรับทุน ( หากจ านวนบุตรและจ านวนสูติบัตรไม่เท่ากัน กองทุนฯจะยึดตามสูติบัตรของบุตร
ที่สมาชิกที่แนบมาเท่านั้น) 
          3.6 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   
          3.7 หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ถ้ามี)  
          3.8 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
 
              จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน   
 
                        ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
                                            วีรศักดิ์  กลางบุรัมย์ 
                                       ( นายวีรศักดิ์  กลางบุรัมย์ )  
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง/  
             ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน 
ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจ าปี พ.ศ.2562 

คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
 

หัวข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
1. เงินเดือน 
( เฉพาะฐานเงินเดือน ) 

ไม่เกิน 9,000 9,001 – 15,000 15,001 – 18,000 18,001 – 30,000 30,001 ขึ้นไป 

2.จ านวนบุตร 5 คนขึ้นไป 4 คน 3 คน 2 คน 1 คน 
3. อายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 5 ปี น้อยกว่า 4 ปี น้อยกว่า 3 ปี น้อยกว่า 2 ปี 
4. ผลการเรียน 
ภาคท่ี 2/2561 

3.50 ขึ้นไป 3.00 - 3.49 2.50 - 2.99 2.00 - 2.49 ต่ ากว่า 2.00 

5. การได้รับทุน 
( ครั้งล่าสุด )  

ไม่เคยได้รับ
ทุน 

เคยได้รับก่อน
หรือปี 58 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6. สมาชิกจะได้รับเพ่ิมอีก 1 คะแนน ในกรณีที่บุตรของท่านได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรรับรองในเรื่องความสามารถ
พิเศษต่างๆ เช่น ประกวดคัดลายมือ , นักกีฬาตัวแทนโรงเรียน , ตอบปัญหา หรือ แข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น 

 ทั้งนีต้้องได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรรับรองในระดับ อ าเภอ/เขต ขึ้นไป ภายใน ปี พ.ศ.2561 
 
1. พิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุน ประชุมพิจารณารับรองในความประพฤติ 
พฤติกรรม บุตรของสมาชิกฯที่ได้รับทุนฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดไปหาต่ าสุด กองทุนฯจะพิจารณาผู้ที่รับทุนฯจากผลคะแนนรวมของ
สมาชิกจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ตามวงเงินที่ กองทุนฯ ได้จัดสรร ให้ไว้เป็นทุน 
3. กรณีคะแนนรวมเท่ากัน กองทุนฯจะพิจารณาเรียงล าดับดังนี้ 
3.1 ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในหัวข้อที่ 1 เป็นอันดับแรก หากยังได้คะแนนรวมเท่ากันอีก 
3.2 จะพิจาณาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในหัวข้อที่ 2 หากยังได้คะแนนรวมเท่ากันอีก 
3.3 จะพิจาณาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในหัวข้อที่ 3 หากยังได้คะแนนรวมเท่ากันอีก 
3.4 จะพิจาณาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในหัวข้อที่ 4 หากยังได้คะแนนรวมเท่ากันอีก 
3.5 จะพิจาณาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในหัวข้อที่ 5  
3.6 หากยังมีผู้คะแนนรวมเท่ากันอีก กองทุนฯจะพิจารณาจากการลงทะเบียนรับเอกสาร ณ กองทุนฯ 
 
 
 


