สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โซนทิศใต้ ชั้น 1 โทร. 02-143-8144 - 51 โทรสาร 02-143-8970
ที่

ว. 2318 / 2561
24 พฤษภาคม 2561

เรื่อง

การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจาปี 2561

เรียน พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการสานัก กอง ศูนย์ ในฐานะตัวแทนสหกรณ์ และผู้แทนสมาชิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

จานวน 1 ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการสวัสดิการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ได้เห็นชอบให้กาหนดสัดส่วนและมูลค่าทุน การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจาปี 2561
ในการนี้ เพื่อให้หน่ว ยงานและสมาชิกได้รับทราบการจ่ายเงิน และการขอรับทุน ส่งเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2561 จึงกาหนดรายละเอียดการจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของ
สมาชิกและแนวทางการขอรับทุน ดังนี้
1. การจ่ ายทุน ส่ งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก แบ่งเป็น 2 ส่ ว น คือ ในส่ ว นกลาง
(ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดส่วนกลาง ข้าราชการบานาญ และสมาชิกหน่วยงานภายนอกกรมการพัฒนาชุมชน
ทั่วประเทศ) และในส่วนภูมิภาค โดยจัดสรรจานวนเงินตามจานวนสมาชิก แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม

1. ขนาดเล็กมาก (SS) มี 12 หน่วยงาน
ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษา 11 ศูนย์ และจังหวัดภูเก็ต
2. ขนาดเล็ก (S) มี 19 หน่วยงาน
ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ตราด นครนายก ระนอง
พังงา นนทบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี สตูล สระแก้ว ปทุมธานี อุทัยธานี มุกดาหาร ชัยนาท
ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดบึงกาฬ
3. ขนาดกลาง (M) มี 22 หน่วยงาน
ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ตาก ลาพูน หนองบัวลาภู ชลบุรี
กระบี่ อานาจเจริญ ชุมพร อุตรดิตถ์ ราชบุรี สุโขทัย ปราจีนบุรี เพชรบุรี กาแพงเพชร
ฉะเชิงเทรา พะเยา พิจิตร นครปฐม ยโสธร และจังหวัดพิษณุโลก
4. ขนาดใหญ่ (L) มี 26 หน่วยงาน
ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด แพร่ ยะลา พั ท ลุ ง สระบุ รี เลย ลพบุ รี ล าปาง กาญจนบุ รี
เพชรบูรณ์ ตรัง นราธิวาส สุพรรณบุรี นครพนม สุราษฎร์ธานี น่าน ชัยภูมิ นครสวรรค์
ปัตตานี มหาสารคาม เชียงราย สกลนคร กาฬสิน ธุ์ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี สงขลา
และจังหวัดสุรินทร์
5. ขนาดใหญ่มาก (XL) มี 8 หน่วยงาน
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ เชียงใหม่ อุบลราชธานี
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

จานวนเงิน /
หน่วยงาน (บาท)

6,000
9,000

14,000

16,000

23,000
/2. มูลค่าการจ่าย...

-22. มูลค่าการจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา

จ่ายทุนละ (บาท)
1,000
2,000
3,000
3,500

3. การยื่นขอรับทุนและการพิจารณา
1) ในส่วนกลาง ประกอบด้วย สมาชิกในส่วนกลาง ข้าราชการบานาญ และสมาชิก
หน่วยงานภายนอกกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ให้ส่งเอกสารยื่นขอรับทุน มาที่สหกรณ์ คณะกรรมการ
สวัสดิการจะเป็นผู้พิจารณา
2) ในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมายให้ตัวแทนสหกรณ์และผู้แทน
สมาชิกพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยสามารถกาหนดจานวนทุนในแต่ละระดับการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสมแต่ ไ ม่ เ กิ น จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร ตามข้ อ 2. และ ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
เอกสารประกอบการขอรับทุน และรายชื่อผู้สารอง จานวน 5 คน ถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
4. สมาชิ ก ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาในระดั บ เดี ย วกั น มาก่ อ น
และมีคุณสมบั ติตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัส ดิการส่ งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก
ลงวันที่ 6 กันยายน 2559
อนึ่ง คณะกรรมการสวัสดิการจะนารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื อกเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณา
ในเดือนกรกฎาคม 2561 และประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจาปี
2561 ภายในเดือนสิงหาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการด้วยจักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์)
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด

เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก
โทรศัพท์ 02-1438144-51 ต่อ 601
โทรสาร 02-1438970

