
ประกา
เรื่อง การให�ทุนส

 ด�วยคณะกรรมก
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2561 เม
แก'บุตรของสมาชิก ประจําป, พ.

 1. ประเภทและจ

1.1 ทุนประ
ในป,การศึกษา 2561 ในแต'ละระด

(1) ระด
(2) ระด
(3) ระด

(3
(3
(3

1.2 ทุนประ
ในป,การศึกษา 2561 ในแต'ละระด

(1) ระด
แบ'งเป4น 

(1
หรือระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ

(1
ปฏิบัติงานและลูกจ�างประจํา จําน

(2) ระด
รวม 24 ทุน แบ'งเป4น 

(2
หรือระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ

(2
ปฏิบัติงานและลูกจ�างประจํา จําน

(3) ระด
ได�เกรด 2.75 ข้ึนไป ทุนละ 3,000

 

ระกาศสหกรณ
ออมทรัพย
สํานักงาน ก.พ. จํากัด 
�ทุนส�งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําป$ พ.ศ. 25

--------------------------------------------- 

รรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สํานักงาน ก.พ
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ได�มีมติอนุมัติให�จัดสรร
.ศ. 2562 (ป,การศึกษา 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

และจํานวนทุน มีจํานวน 4 ประเภท และมีจํานวนทุน ดัง

ประเภท 1 (ทุนเรียนดีเด�น) สําหรับบุตรของสมาชิ
ะระดับการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา ได�เกรด 4 ทุกวิชา ทุนละ 2,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษา ได�เกรด 4 ทุกวิชา ทุนละ 3,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) แบ'งเป4น 
3.1) สายวิทยาศาสตร� ได�เกรด 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 5,00
3.2) สายสังคมศาสตร� ได�เกรด 3.25 ข้ึนไป ทุนละ 5,00
3.3) สําหรับผู�ท่ีได�รับเกียรตินิยม ทุนละ 7,000 บาท 

ประเภท 2 (ทุนเรียนดี ) สํ าหรับบุตรของสมาชิก
ะระดับการศึกษา รวมจํานวน 60 ทุน ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา ได�เกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,0

1.1) สําหรับบุตรของสมาชิกท่ีดํารงตําแหน'งประเภทท่ัวไ
าการ ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร จํานวน 12

1.2) สําหรับบุตรของสมาชิก ท่ีดํารงตําแหน'งประ
จํานวน 12 ทุน   
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ได�เกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 

2.1) สําหรับบุตรของสมาชิกท่ีดํารงตําแหน'งประเภทท่ัวไ
าการ ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร จํานวน 12

2.2) สําหรับบุตรของสมาชิก ท่ีดํารงตําแหน'งประ
จํานวน 12 ทุน   
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เฉพาะภาคเรียนท่ี 1 ขอ
00 บาท จํานวน 12 ทุน  

2562 

พ. จํากัด (สอ.สกพ.) 
รรทุนส'งเสริมการศึกษา 
ังนี้ 

ุน ดังนี้ 

มาชิก ท่ีมีผลการเรียน 

บาท  
บาท  

000 บาท  
000 บาท  

 

าชิ ก ท่ี มีผลการเรียน 

000 บาท รวม 24 ทุน 

ทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน
12 ทุน  

ประเภทท่ัวไป ระดับ

ึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท 

ทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน
12 ทุน  

ประเภทท่ัวไป ระดับ

ของป,การศึกษา 2560  
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1.3 ทุนประเภท 3 (ทุนพัฒนาเกรด) สําหรับบุตรของสมาชิก ท่ีมีผลการเรียน
พัฒนาข้ึนจากเดิม โดยในป,การศึกษา 2561 มีการพัฒนาเกรดสูง ข้ึนกว'าป,การศึกษา 2560  
และต�องมีเกรดเฉลี่ยสูงข้ึน ต้ังแต' 0.20 ข้ึนไป รวมจํานวน 34 ทุน แบ'งเป4น 

(1) ระดับประถมศึกษา  จํานวน 10 ทุน ทุนละ 1,500 บาท  
(2) ระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 12 ทุน ทุนละ 1,500 บาท 
(3) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จํานวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท  

1.4 ทุนประเภท 4 (ทุนทําความดี) สําหรับบุตรของสมาชิก ท่ีศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ท่ีประกอบกิจกรรม อันเป4นประโยชน� 
ต'อสังคมหรือส'วนรวม จนได�รับการยกย'องจากสังคม ในป,การศึกษา 2561 โดยมีหลักฐาน ได�แก'
ประกาศนียบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ หรือหลักฐานอ่ืนมาแสดง ทุนละ 1,500 บาท รวมจํานวน 36 ทุน   

 2. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิรับทุน 

2.1 เป4นบุตรของสมาชิก ท่ีกําลังศึกษาในป,การศึกษา 2561 โดยจะต�องลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษากําหนด ดังนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษาป,ท่ี 1 – 6 
(2) ระดับมัธยมศึกษาป,ท่ี 1 - 6 (สายสามัญ) หรือ ปวช./ปวท./ปวส. (สายอาชีวศึกษา)  
(3) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

2.2 เป4นบุตรของสมาชิก ท่ีมีผลการศึกษาในป,การศึกษา 2561 ตรงตามประเภททุน 
ท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1.1 – 1.4  

 3. หลักเกณฑ
การพิจารณาจัดสรรทุน  

3.1 ทุนประเภท 1 (ทุนเรียนดีเด�น) บุตรของสมาชิก ท่ีมีผลการศึกษาตรงตาม 
ท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1.1 ให�ได�รับทุนทุกคน  

3.2 ทุนประเภท 2 (ทุนเรียนดี) บุตรของสมาชิก ท่ีมีผลการศึกษาตรงตาม 
ท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1.2 ให�ได�รับทุนตามจํานวนท่ีกําหนด หากมีผู�ยื่นคําขอรับทุนมากกว'าจํานวนทุน 
ท่ีกําหนด จะพิจารณาจัดสรรทุนตามลําดับ ดังนี้ 

(1) บุตรของสมาชิกท่ีมีเกรดสูงกว'า ได�รับการพิจารณาก'อน 
(2) บุตรของสมาชิกท่ีมีตําแหน'งระดับตํ่ากว'า ได�รับการพิจารณาก'อน 
(3) บุตรของสมาชิกท่ีมีเงินเดือนน�อยกว'า ได�รับการพิจารณาก'อน 
(4) บุตรของสมาชิกท่ีเป4นสมาชิก สอ.สกพ. มานานกว'า ได�รับการพิจารณาก'อน 

3.3 ทุนประเภท 3 (ทุนพัฒนาเกรด) บุตรของสมาชิก ท่ีมีผลการศึกษาตรงตาม 
ท่ี กําหนดไว� ในข�อ 1.3 ให� ได�รับทุนตามจํานวนท่ีกําหนด โดยผู� ท่ี มีการพัฒนาเกรดมากกว' า 
จะได�รับการพิจารณาก'อน และหากมีผู�ยื่นคําขอรับทุนมากกว'าจํานวนทุนท่ีกําหนด จะใช�หลักเกณฑ� 
การพิจารณาตามข�อ 3.2 
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3.4 ทุนประเภท 4 (ทุนทําความดี) บุตรของสมาชิก ท่ีมีหลักฐานการประกอบ
กิจกรรมตรงตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 1.4 คณะกรรมการจัดสรรทุนจะเป4นผู�พิจารณาคัดเลือก 

 4. การย่ืนคําขอรับทุน 

4.1 ให�ย่ืนคําขอรับทุน ณ ท่ีทําการสหกรณ
ออมทรัพย
สํานักงาน ก.พ. จํากัด 

4.2 ระยะเวลาการย่ืนคําขอรับทุน 
(1) ระดับอุดมศึกษา ให�ยื่นคําขอรับทุนได�ต้ังแต'บัดนี้จนถึงวันท่ี 29 มีนาคม 2562  

ในวันและเวลาราชการ 
(2) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให�ยื่นคําขอรับทุนได� ต้ังแต'บัดนี้ 

จนถึงวันท่ี 10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 

ท้ังนี้ หากยื่นคําขอรับทุนหลังจากวันและเวลาท่ีกําหนดสหกรณ�จะไม'รับคําขอรับทุน 

4.3 เอกสารประกอบการย่ืนคําขอรับทุน 
(1) คําขอรับทุน (สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มได�จากเว็บไซต�ของสหกรณ�) 
(2) สําเนาทะเบียนบ�านหรือสําเนาสูติบัตรของผู�มีสิทธิรับทุน จํานวน 1 ชุด  

(กรณีผู�ท่ีไม'เคยยื่นคําขอรับทุน) 
(3) สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา 

ป,การศึกษา 2561 และป,การศึกษา 2560 (กรณีขอรับทุนประเภท 3)  
(4) สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาประกาศเกียรติคุณหรือสําเนาหลักฐานอ่ืน 

ท่ีแสดงว'าบุตรของสมาชิกเป4นผู�ทําคุณงามความดีหรือทําประโยชน�ต'อสังคมและส'วนรวม จนได�รับ 
การยกย'อง (กรณีขอรับทุนประเภท 4) 

(เอกสารตามข�อ (2) – (4) ให�รับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ) 

ท้ังนี้  หากผู�ยื่นคําขอรับทุนไม'สามารถนําใบรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียนมาแสดงได�ในวันท่ียื่นคําขอ ให�นําหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน
ท่ีเชื่อถือได�มาแสดงแทน  

ประกาศ ณ วันท่ี  4  มกราคม  พ.ศ. 2562 

     

(นายชัยวุฒิ  อธิสุข) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สํานักงาน ก.พ. จํากัด 


