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ทองถิ่นหลายแหงเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการชดใชทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แนวทางพจิารณาการชดใชทุนการศึกษาของ อปท. 
ประเด็นหารอื แนวทางการพิจารณา 

1.  การพิจารณาวาผูรับทุนตองชดใชทุน 
และคาปรบั 
    -  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี หารือกรณี
นางลัดดา รมเย็น พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ครูผูสอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองทาชาง ซ่ึงไดรับทุนเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตอมาถูกไลออกจากราชการเนื่องจาก
ผิดวินัยอยางรายแรง กรณีทุจริต จึงหารือวานางลัดดา 
รมเย็น ตองชดใชทุนพรอมคาปรับตามสัญญา
หรือไม 

1. ผูรับทุนตองชดใชทนุและคาปรบั เพราะเหตุความผิดของ
ผูรับทนุเอง คือ 
     1.1 กรณีฝายการเมือง 

1)  ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย 
2)  ถูกถอดถอนจากตําแหนง ตามกฎหมาย 
3)  พนจากตําแหนงและไมศึกษาตอหรือศึกษา

ตอแตไมจบหลักสูตร 
4)  บกพรองตอหนาที่/การเรียน จนพนสภาพ

นักศึกษา 
1.2 กรณีขาราชการ/พนักงาน/พนักงานจาง/ลูกจาง 

1)  บกพรองตอหนาที่/การเรียนจนพนสภาพ
นักศึกษา 

2)  ถูกไลออกหรือปลดออก 
3)  ตนสังกัดไมตอสัญญาจาง หลังจาก

ประเมินผลการปฏิบัติงานทีผ่านมา 
 

2.  กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ยายที่
ทํางาน 
     -  ขาราชการ/พนักงาน สวนทองถิ่น หารือวาไดรับ
ทุนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ตอมาได
โอน (ยาย) ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
จะตองชดใชทุนตามสัญญารับทุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเดิมหรือไม 

2. กรณีผูรับทุนซึ่งเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น  
ยายที่ทํางานไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตนสังกัดใหมตองตั้งงบประมาณใหทุนตอ ผูรับทุน
จึงจะไมตองชดใชทุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เดิม 
 
 
 

3.  กรณีพนักงานจาง/ลูกจาง ลาออกเพื่อไปบรรจุ
แตงตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
     -  จังหวัดเชียงรายหารือกรณีนางสาวนฤมล อุนคํา 
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบุญเรืองเหนือ เทศบาลตําบลบุญเรือง 
อ.เชียงของ ไดรับทุนเขาศกึษาหลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาการศึกษาปฐมวัย รุนที่ 3 ตอมานางสาวนฤมล อุนคํา 
สอบบรรจุเขารับราชการตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 
เทศบาลตําบลปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง จึงยื่นหนังสือ
ลาออก ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2551  

3.  กรณีพนักงานจาง/ลูกจาง ลาออกเพื่อไปบรรจุแตงตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ใหพิจารณาดังนี้ 

3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดใหมตั้งงบประมาณให
ทุนการศึกษาตอ ผูรับทุนไมตองชดใชทุนใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเดิม 

3.2  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดใหมไมตั้งงบประมาณ  
ใหทุนการศึกษาตอ ผู รับทุนตองชดใชทุนที่จายไปแลว
พรอมคาปรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดเดิม 
เวนแตผูรับทุนศึกษาตอ (โดยใชทุนสวนตัว) จนจบหลักสูตร
จึงจะไมตองชดใชทุน 
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ประเด็นหารอื แนวทางการพิจารณา 
จึงหารือวานางสาวนฤมล อุนคํา สามารถเรียนตอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
รุนที่ 3 ตอไปไดหรือไม และสามารถรับทุนการศึกษา
จากเทศบาลตําบลปากน้ําไดหรือไม และหากไม
สามารถรับทุนหรือเรียนตอจนจบหลักสูตรจะตอง
ชดใชทุนตามสัญญาหรือไม 
 

 

4.  กรณีผูบรหิารทองถิ่นจะพิจารณายกเวนหรือ
ลดหยอนคาปรับใหผูรับทุน 

- จังหวัดราชบุรีหารือกรณีนายสมนึก วิจิตรโสภณ 
สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ผูไดรับทุนเขาศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีใหพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากไมเขา
รับการศึกษา โดยนายสมนึก วิจิตรโสภณ ไดยอมรับ
สภาพหนี้กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา จํานวน 
33,000 บาท โดยจะสงใชคืนใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 
มกราคม 2551 สําหรับคาปรับ 66,000 บาท ผูรับทุน
ขอลดหยอนตามสมควร เพราะในระหวางที่รับทุนมี
เหตุผลจําเปนทําใหไมสามารถเขารับการศึกษาได 
อบจ.ราชบุรีจึงหารือวาสามารถลดหยอนคาปรับตาม
สัญญาไดหรือไม ใครเปนผูมีอํานาจในการลดหยอน
คาปรับ และลดหยอนคาปรับไดจํานวนเทาใด รวมทั้ง
จะสามารถผอนผันชําระหนี้พรอมคาปรับไดหรือไม 
และมีวิธีการดําเนินการอยางไร โดยจังหวัดราชบุรีมี
ความเห็นวาไมสามารถลดหยอนคาปรับได และการ
ผอนชําระหนี้พรอมคาปรับตามสัญญา สามารถ
ดําเนินการไดโดยออกใบเสร็จรับเงินของ อบจ.ราชบุรี 
ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้ จึงขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติวาความเห็นของจังหวัดราชบุรีถูกตองหรือไม 

 
 
 
 

4. กรณีผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณายกเวนหรือลดหยอน
คาปรับใหผูรับทุน ตองเปนกรณี 

4.1 เปนเหตุสุดวิสัยทําใหผูรับทุนไมสามารถเรียนตอได 
   4.2 ผูรับทุนเจ็บปวยสาหัสจนไมสามารถเรียนตอได 
หรือเปนโรคติดตอรายแรงจนไมสามารถเรียนได หรือ
เปนโรคนารังเกียจ 
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ประเด็นหารอื แนวทางการพิจารณา 
5.  การผอนชําระหนี้ของผูรับทุนที่จะตองชดใชทุน
และคาปรบัตามสัญญา  
 

5. การผอนชําระหนี้ของผูรับทุนที่จะตองชดใชทุนและ
คาปรับตามสญัญา ผูบริหารทองถิ่นสามารถดําเนินการได
ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้ 
 

6. กรณีผูรับทุนที่เปนฝายการเมืองพนจากตําแหนง
แตยังคงศึกษาตอ 
    - จังหวัดแพรหารือกรณีนายสีนวล พรมเรือน 
ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้น 
ไดรับทุนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาการปกครองทองถิ่น รุนที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วิทยาเขตลอง ไดเบิกจายเงินคาลงทะเบียน
ครบ 3 ป รวม 99,000  บาท ตอมานายสีนวล พรมเรือน 
ไดลาออกจากตําแหนงเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2551 
เพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน แตยังคง
ศึกษาตอตามปกติ จึงหารือวานายสีนวล พรมเรือน 
จะตองชดใชเงินทุนพรอมคาปรับหรือไม 
 

6. กรณีผูรับทุนที่เปนฝายการเมือง หากพนจากตําแหนง 
ซ่ึงมิใชการพนจากตําแหนงเนื่องจากเหตุความผิดของ
ผูรับทุนเองตามขอ 1.1 ขางตน หาก 
    6.1 ยังศึกษาตอตองรับผิดชอบคาใชจายในสวนที่เหลือเอง 
เวนแตไดกลับเขาดํารงตําแหนงอีกในชวงระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับทุนอยูเดิม จึงจะสามารถ
ไดรับทุนในสวนที่เหลือ 
    6.2 ไมศึกษาตอจนจบหลักสูตร (โดยรับผิดชอบคาใชจาย
ในสวนที่เหลือเอง) ตองชดใชทุนพรอมคาปรับ 
 

7.  การงดใหทุน 7. การงดใหทุนจะกระทํามิได เวนแตผู รับทุนพนจาก
ตําแหนงจากเหตุความผิดของผูรับทุนเอง 
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