บันทึกข้อความ
หน่วยงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
ที่ ขก 0029(สอ) /
วันที่ 3 เมษำยน 2561
เรื่อง กำรมอบทุนอุดหนุนกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561

โทร. 043-237988

เรียน รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ, ผกก.สภ.ในสังกัด และ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ขอนแก่น
รอง ผกก.ฝอ.ฯ, และ รอง ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ขอนแก่น
สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น
ด้วยสหกรณ์ฯ จะทำกำรมอบทุนอุดหนุนกำรศึกษำให้แก่บุตร – ธิดำ ของสมำชิกสหกรณ์ฯ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ในเดือนพฤษภำคม 2561 จึงให้หน่วยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ตำมระเบียบ
สหกรณ์ฯว่ำด้วยทุนอุดหนุนกำรศึกษำของบุตรสมำชิก พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. งบประมำณกำรให้ทุนอุดหนุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิกสหกรณ์
สหกรณ์กำหนดให้ทุนอุดหนุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิกสหกรณ์ ทั้งสิ้นในวงเงิน
1,440,000 บำท
2. หลักเกณฑ์ตำมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่ำด้วยทุนอุดหนุนกำรศึกษำของบุตรสมำชิก พ.ศ. 2543
ข้อ 5 ทุนอุดหนุนกำรศึกษำสมำชิก มี 2 ประเภท คือ
1. ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ
2. ทุนเรียนดี
ระเบียบข้อ 9 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ เป็นทุนที่ให้ แก่สมำชิกครอบครัวละ 1 ทุน สมำชิกผู้มี
สิทธิขอรับทุนต้องเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่และ
ลูกจ้ำงประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
ระเบียบข้อ 11 ทุนเรียนดี แยกเป็นระดับ ดังนี้
(1) ระดับประถมศึกษำ
(2) ระดับมัธยมศึกษำ
(3) ระดับอำชีวศึกษำ
(4) ระดับอุดมศึกษำ
3. กลุ่มผู้รับทุนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
3.1 กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษำ
ทุนละ 1,500 บำท
3.2 กลุ่มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษำ
ทุนละ 2,000 บำท
3.3 กลุ่มที่ 3 ระดับอำชีวศึกษำ
ทุนละ 2,000 บำท
3.4 กลุ่มที่ 4 ระดับอุดมศึกษำ
ทุนละ 3,000 บำท
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และ

4. คุณสมบัติ ตำมรำยละเอียดดังนี้
4.1 บุตรของสมำชิกที่ขอรับทุน ต้องมีอำยุตั้งแต่ 5 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
มีสถำนภำพเป็นโสด
4.2 เป็นบุตร – ธิดำของสมำชิกสหกรณ์ฯ ที่ชอบด้วยกฎหมำย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญ

ธรรม
4.3 เป็นบุตร – ธิดำของสมำชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมำชิกติดต่อกันเป็นเวลำไม่ น้อยกว่ำ
1 ปี หำกสมำชิกมีบุตร - ธิดำ หลำยคน มีสิทธิ์รับทุนเพียง 1 ทุน
4.4 บุตรเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีผลกำรเรียนดี และกำลังศึกษำอยู่ในปี
กำรศึกษำที่ขอรับทุนสำหรับปีนั้นๆ ในสถำบันกำรศึกษำของรัฐหรือสถำบันกำรศึกษำของเอกชน ซึ่งทำงรำชกำร
ให้กำรรับรองมำตรฐำน
4.5 ในรอบระยะเวลำตั้งแต่เดือน พฤษภำคม 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนำคม 2561
ยังไม่เคยรับทุนกำรศึกษำจำกองค์กรเอกชนหรือรัฐมำก่อน
4.6 ผู้ ข อรั บ ทุ น จะต้ อ งแนบส ำเนำเอกสำรแสดงผลกำรเรี ย น เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำทุกรำย
5. กำรขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรของสมำชิกสหกรณ์
ผู้ที่ ข อรั บ ทุ นส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำบุ ต รสมำชิ ก สหกรณ์ ต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ค ำขอรั บทุ น ให้
ครบถ้วนตำมแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนประกอบ ดังนี้
1. สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรที่ขอรับทุน
2. หนังสือรับรองผลกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำที่บุตรสมำชิกศึกษำอยู่ในปีที่ผ่ำน
มำแล้ว
6. กำรพิจำรณำจัดสรรทุน
6.1 ให้หน่วยเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกผู้รับทุนของแต่ละหน่วยเองตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 1-4
โดยจะพิจำรณำให้ผู้รับทุนกลุ่มละกี่ทุนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (ตำมบัญชีที่แนบ) หำก
หน่วยนั้นมี
ผู้ขอรับทุนมำกกว่ำงบที่ได้รับ ให้พิจำรณำผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนของสหกรณ์มำก่อนเป็นอันดับ
แรก
6.2 ให้หน่วยพิจำรณำจัดสรรให้สมำชิก ตำมเงินเดือนที่ตนสังกัดอยู่ (ส่วนสมำชิกที่ช่วย
รำชกำร
ให้ไปขอรับทุนอุดหนุนกำรศึกษำบุตรตำมเงินเดือนที่ตนสังกัด)
6.3 ให้ห น่ ว ยสั งกัดสมำชิก ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลื อกให้แล้ ว เสร็จ และส่ ง
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์
ให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำตัดสินกำรขอรับทุน
ให้เป็นไปตำมระเบียบ หมวด 4 กำรพิจำรณำตัดสินและเงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน ข้อ 14 ให้คณะอนุกรรมกำรเป็นผู้

พิจำรณำตัดสินกำรขอรับทุนส่งเสริมกำรศึก ษำ และทุนเรียนดี ฯ เพื่อสหกรณ์จะได้ดำเนินกำรจ่ำยทุน ให้กับ
บุตร– ธิดำ สมำชิกก่อนเปิดภำคเรียนต่อไป
จึงแจ้งมำเพื่อดำเนินกำร
พลตำรวจตรี
( พรหมณัฏฐเขต ฮำมคำไพ )
ประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

