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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
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ธันวาคม 2551

เรื่อง แนวทางพิจารณาการชดใชทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางพิจารณาการชดใชทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับขอหารือจากจังหวัดและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลายแหงเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการชดใชทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีตางๆ วาผูรับทุนจะตองชดใชทุนพรอมคาปรับหรือไม และมีแนวทางการพิจารณาอยางไร
คณะทํางานพิจารณาขอหารือการใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
ขอหารือดั งกล าวแล ว และไดเ ห็ นชอบใหกําหนดแนวทางปฏิบั ติเ พื่อใหองคกรปกครองสวนท องถิ่น
พิจารณาถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต วรรณวโรทร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม
โทร./โทรสาร. 0-2577-4707-8, 0-2577-4575

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
รอม/หน.ประสูตร/หนังสือแนวทางพิจารณาการชดใชทุนการศึกษาของ อปท. (กันยา) 2
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แนวทางพิจารณาการชดใชทุนการศึกษาของ อปท.
ประเด็นหารือ

แนวทางการพิจารณา

1. การพิจารณาวาผูรับทุนตองชดใชทุน
และคาปรับ
- สํานักงานทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี หารือกรณี
นางลัดดา รมเย็น พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ครู ผู ส อนเด็ ก อนุ บ าลและปฐมวั ย กองการศึ ก ษา
เทศบาลเมืองทาชาง ซึ่งไดรับทุนเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตอมาถูกไลออกจากราชการเนื่องจาก
ผิดวินัยอยางรายแรง กรณีทุจริต จึงหารือวานางลัดดา
ร ม เย็ น ต อ งชดใช ทุ น พร อ มค า ปรั บ ตามสั ญ ญา
หรือไม

1. ผูรับทุนตองชดใชทนุ และคาปรับ เพราะเหตุความผิดของ
ผูรับทุนเอง 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
ประเมินผลการปฏิบัติงานทีผ่ านมา

2. กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ยายที่
ทํางาน
- ขาราชการ/พนักงาน สวนทองถิ่น หารือวาไดรับ
ทุนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ตอมาได
โอน (ยาย) ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
จะตองชดใชทุนตามสัญญารับทุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเดิมหรือไม
3. กรณีพนักงานจาง/ลูกจาง ลาออกเพื่อไปบรรจุ
แตงตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
- จังหวัดเชียงรายหารือกรณีนางสาวนฤมล อุนคํา
พนั กงานจ างตามภารกิ จ ตํ าแหน งผู ดู แลเด็ ก ศู นย
พัฒนาเด็กเล็กบานบุญเรืองเหนือ เทศบาลตําบลบุญเรือง
อ.เชียงของ ไดรับทุนเขาศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย รุนที่ 3 ตอมานางสาวนฤมล อุนคํา
สอบบรรจุเขารั บราชการตํ าแหนงเจ าพนั กงานธุ รการ 2
เทศบาลตํ าบลปากน้ํ า อ.เมื อง จ.ระนอง จึ งยื่ นหนั งสื อ
ลาออก ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2551

2. กรณี ผู รั บทุ นซึ่ งเป นข าราชการ/พนั กงานส วนท องถิ่ น
ยายที่ทํางานไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตนสังกัดใหมตองตั้งงบประมาณใหทุนตอ ผูรับทุน
จึงจะไมตองชดใชทุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เดิม

3. กรณีพนักงานจาง/ลูกจาง ลาออกเพื่อไปบรรจุแตงตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหพิจารณาดังนี้
3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดใหมตั้งงบประมาณให
ทุนการศึกษาตอ ผูรับทุนไมตองชดใชทุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเดิม
3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดใหมไมตั้งงบประมาณ
ให ทุ นการศึ กษาต อ ผู รั บ ทุ น ต อ งชดใช ทุ น ที่ จ า ยไปแล ว
พรอมคาปรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดเดิม
เวนแตผูรับทุนศึกษาตอ (โดยใชทุนสวนตัว) จนจบหลักสูตร
จึงจะไมตองชดใชทุน
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จึ งหารื อว านางสาวนฤมล อุ นคํ า สามารถเรี ยนต อ
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาการศึ กษาปฐมวั ย
รุนที่ 3 ตอไปไดหรือไม และสามารถรับทุนการศึกษา
จากเทศบาลตํ าบลปากน้ํ าได หรื อไม และหากไม
สามารถรั บทุ นหรื อเรี ยนต อจนจบหลั กสู ตรจะต อง
ชดใชทุนตามสัญญาหรือไม

แนวทางการพิจารณา

4. กรณีผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณายกเวนหรือ
ลดหยอนคาปรับใหผูรับทุน
- จังหวัดราชบุรีหารือกรณีนายสมนึก วิจิตรโสภณ
สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ผูไดรับทุนเขาศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีใหพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากไมเขา
รับการศึ กษา โดยนายสมนึก วิจิตรโสภณ ไดยอมรั บ
สภาพหนี้ กรณี ผิ ดสั ญญารั บทุ นการศึ กษา จํ านวน
33,000 บาท โดยจะสงใชคืนใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20
มกราคม 2551 สําหรับคาปรับ 66,000 บาท ผูรับทุน
ขอลดหยอนตามสมควร เพราะในระหวางที่รับทุนมี
เหตุผลจําเปนทําใหไมสามารถเขารับการศึกษาได
อบจ.ราชบุรีจึงหารือวาสามารถลดหยอนคาปรับตาม
สัญญาไดหรือไม ใครเปนผูมีอํานาจในการลดหยอน
คาปรับ และลดหยอนคาปรับไดจํานวนเทาใด รวมทั้ง
จะสามารถผ อนผันชํ าระหนี้ พรอมค าปรั บไดหรือไม
และมีวิ ธี การดํ าเนิ นการอย างไร โดยจั งหวั ดราชบุ รี มี
ความเห็ นวาไม สามารถลดหย อนคาปรั บได และการ
ผ อ นชํ า ระหนี้ พ ร อ มค า ปรั บ ตามสั ญ ญา สามารถ
ดําเนินการไดโดยออกใบเสร็จรับเงินของ อบจ.ราชบุรี
ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้ จึงขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติวาความเห็นของจังหวัดราชบุรีถูกตองหรือไม

4. กรณีผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณายกเวนหรือลดหยอน
คาปรับใหผูรบั ทุน ตองเปนกรณี
4.1 เปนเหตุสุดวิสัยทําใหผูรับทุนไมสามารถเรียนตอได
4.2 ผูรับทุนเจ็บปวยสาหัสจนไมสามารถเรียนตอได
หรือเปนโรคติดตอรายแรงจนไมสามารถเรียนได หรือ
เปนโรคนารังเกียจ
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5. การผอนชําระหนี้ของผูรับทุนที่จะตองชดใชทุน
และคาปรับตามสัญญา

แนวทางการพิจารณา
5. การผอนชําระหนี้ของผูรับทุนที่จะตองชดใชทุนและ
คาปรับตามสัญญา ผูบริหารทองถิ่นสามารถดําเนินการได
ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้

6. กรณีผูรับทุนที่เปนฝายการเมืองพนจากตําแหนง
แตยังคงศึกษาตอ
- จั ง หวั ด แพร ห ารื อ กรณี น ายสีน วล พรมเรื อ น
ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้น
ไดรับทุนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองทองถิ่น รุนที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วิทยาเขตลอง ไดเบิกจายเงินคาลงทะเบียน
ครบ 3 ป รวม 99,000 บาท ตอมานายสีนวล พรมเรือน
ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
เพื่อไปสมัครรั บ เลือกตั้ งเป นผูใหญ บาน แตยังคง
ศึกษาตอตามปกติ จึงหารือวานายสีนวล พรมเรือน
จะตองชดใชเงินทุนพรอมคาปรับหรือไม

6. กรณีผูรับทุนที่เปนฝายการเมือง หากพนจากตําแหนง
ซึ่งมิ ใ ชการพ นจากตําแหนงเนื่องจากเหตุความผิดของ
ผูรับทุนเองตามขอ 1.1 ขางตน หาก
6.1 ยังศึกษาตอตองรับผิดชอบคาใชจายในสวนที่เหลือเอง
เว น แต ไ ด ก ลั บ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง อี ก ในช ว งระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับทุนอยูเดิม จึงจะสามารถ
ไดรับทุนในสวนที่เหลือ
6.2 ไมศึกษาตอจนจบหลักสูตร (โดยรับผิดชอบคาใชจาย
ในสวนที่เหลือเอง) ตองชดใชทุนพรอมคาปรับ

7. การงดใหทุน

7. การงดให ทุ น จะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต ผู รั บ ทุ น พ น จาก
ตําแหนงจากเหตุความผิดของผูรับทุนเอง

