
  
 
 
 

 
ที่       ว. 2318 / 2561 
 

                   24  พฤษภาคม  2561 
 

เรื่อง     การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก  ประจ าปี 2561 
 

เรียน    พัฒนาการจังหวัด ผู้อ านวยการส านัก กอง ศูนย์  ในฐานะตัวแทนสหกรณ์  และผู้แทนสมาชิก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   จ านวน    1    ฉบับ 
 

   ด้วย คณะกรรมการสวัสดิการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
ได้เห็นชอบให้ก าหนดสัดส่วนและมูลค่าทุน การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561  

ในการนี้  เพ่ือให้หน่วยงานและสมาชิกได้รับทราบการจ่ายเงินและการขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2561 จึงก าหนดรายละเอียดการจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของ
สมาชิกและแนวทางการขอรับทุน ดังนี้ 

1. การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ  ในส่วนกลาง 
(ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดส่วนกลาง ข้าราชการบ านาญ และสมาชิกหน่วยงานภายนอกกรมการพัฒนาชุมชน    
ทั่วประเทศ)  และในส่วนภูมิภาค  โดยจัดสรรจ านวนเงินตามจ านวนสมาชิก  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 

 กลุ่ม 
จ านวนเงิน /

หน่วยงาน (บาท) 
1. ขนาดเล็กมาก (SS)  มี 12 หน่วยงาน   
ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษา 11 ศูนย์ และจังหวัดภูเก็ต 

6,000 

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 

 
9,000 

 

3. ขนาดกลาง (M)  มี 22 หน่วยงาน   
ประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ตาก ล าพูน หนองบัวล าภู ชลบุรี 
กระบี่ อ านาจเจริญ ชุมพร อุตรดิตถ์ ราชบุรี สุโขทัย ปราจีนบุรี  เพชรบุรี ก าแพงเพชร 
ฉะเชิงเทรา พะเยา พิจิตร นครปฐม ยโสธร และจังหวัดพิษณุโลก 

14,000 

4. ขนาดใหญ่ (L)  มี 26 หน่วยงาน   
ประกอบด้วยจังหวัดแพร่ ยะลา พัทลุง สระบุรี  เลย ลพบุรี  ล าปาง กาญจนบุรี  
เพชรบูรณ์  ตรัง นราธิวาส สุพรรณบุรี นครพนม สุราษฎร์ธานี น่าน ชัยภูมิ นครสวรรค์ 
ปัตตานี มหาสารคาม เชียงราย สกลนคร กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี สงขลา 
และจังหวัดสุรินทร์ 

16,000 

5. ขนาดใหญ่มาก (XL)  มี 8 หน่วยงาน   
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ เชียงใหม่ อุบลราชธานี 
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา 

23,000 

 

/2. มูลค่าการจ่าย... 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 
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 
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2. มูลค่าการจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา จ่ายทุนละ (บาท) 

ประถมศึกษา 1,000 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,000 
อุดมศึกษา 3,500 

 

3. การยื่นขอรับทุนและการพิจารณา   
1)   ในส่วนกลาง  ประกอบด้วย สมาชิกในส่วนกลาง ข้าราชการบ านาญ   และสมาชิก 

หน่วยงานภายนอกกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ  ให้ส่งเอกสารยื่นขอรับทุนมาที่สหกรณ์  คณะกรรมการ
สวัสดิการจะเป็นผู้พิจารณา   

2)   ในส่วนภูมิภาค   คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมายให้ตัวแทนสหกรณ์และผู้แทน
สมาชิกพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน  โดยสามารถก าหนดจ านวนทุนในแต่ละระดับการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสมแต่ ไม่ เกินจ านวนเงินที่ ได้ รับจัดสรร ตามข้อ 2 .   และ ส่ งรายชื่ อ   ผู้ ผ่ านการคัด เลือก                    
เอกสารประกอบการขอรับทุน  และรายชื่อผู้ส ารอง  จ านวน 5 คน ถึงสหกรณภ์ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561   

4. สมาชิกผู้ขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ เคยได้รับทุนการศึกษาในระดับเดียวกันมาก่อน             
และมีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพ่ือสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก             
ลงวันที่  6 กันยายน 2559   

 

อนึ่ง  คณะกรรมการสวัสดิการจะน ารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา              
ในเดือนกรกฎาคม 2561  และประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจ าปี 
2561  ภายในเดือนสิงหาคม 2561   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                      (นางอนัญญดา  ตันวิสุทธิ์) 
                                  ผู้จัดการ 
                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีบริการสมาชิก 
โทรศัพท์ 02-1438144-51 ต่อ 601 
โทรสาร 02-1438970 
 


