(สำเนำ)
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า
ที่ 1 / 2561
เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจาปี 2561
ด้ ว ยกรมเจ้ าท่ า จะด าเนิ น การมอบทุ น ส่ งเสริ ม การศึ ก ษาประจ าปี 2561 ให้ แก่ บุ ตรของสมาชิ ก
สวัสดิการกรมเจ้าท่าที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า
ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า เพื่อรับทุน
ส่ งเสริ มการศึ กษาประจ าปี 2561 ตามค าสั่ งกรมเจ้ าท่ า ที่ 262/2561 ลงวั นที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพื่ อให้ การ
ดาเนินการคัดเลือกผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเหมาะสม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่ง
สอดคล้องตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรมเจ้าท่าได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาประจาปี 2561 ให้แก่บุตรของสมาชิกสวัสดิการ
กรมเจ้ าท่า เพื่อใช้เป็ น ค่าใช้จ่ ายต่างๆ ในการศึกษาของบุตร ไม่รวมถึงค่าเล่ าเรียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนี ยมใน
การศึกษาที่ภาครัฐจัดให้ตามกฎหมาย เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตร โดยกาหนดรายละเอียด
การขอรั บ ทุ น ฯ ประเภทของทุ น ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ ส มควรได้ รั บ ทุ น ฯ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาประจาปี 2561 พิจารณา
ดังนี้
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประจาปี 2561 จานวน 425 ทุน เป็นเงิน 1,450,000 บาท แบ่งเป็น
ทุนส่งเสริม
การจัดสรร
ระดับ
เงินทุนการศึกษา
การศึกษา
จานวนทุน
1. ประเภททั่วไป -อนุบาล/ประถมศึกษา
-มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

400 ทุน

ทุนละ
3,000 บาท

-อุดมศึกษา ปริญญาตรี
2. ประเภทเรียนดี -มัธยมศึกษาตอนต้น

5 ทุน

-มัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ทุน

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5 ทุน

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5 ทุน

-อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

5 ทุน

ทุนละ
10,000 บาท
ทุนละ
10,000 บาท
ทุนละ
10,000 บาท
ทุนละ
10,000 บาท
ทุนละ
10,000 บาท

- 2 2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
2.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภททั่วไป
1. ผู้รับ ทุน ต้องเป็ น บุ ตรของสมาชิกสวัส ดิการกรมเจ้าท่า (บุ ตรข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมเจ้าท่า) และยื่นขอรับทุนทุกประเภทได้ไม่เกินครอบครัวละ 1 ทุน
2. บิดาหรือมารดาของผู้รับทุน ต้องปฏิบัติงานในสังกัดกรมเจ้าท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (180 วัน)
นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุนฯ และต้องปฏิบัติงานจนถึงวันที่รับมอบทุนฯ
3. บิ ด าหรือ มารดาของผู้ รั บ ทุ น ต้ องเป็ น ผู้ มีรายได้ เงินเดือน ค่ าจ้าง ค่ าตอบแทนรวมค่าครองชี พ
(นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ไม่เกินเดือนละ 40,000 บาท
4. ผู้รับทุน ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในสถาบันการศึกษา ใน 4 ระดับ ดังนี้
- ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
5. ผู้ยื่นขอรับทุนต้องนาสาเนาผลการเรียนย้อนหลังของบุตร 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน มายื่นเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา
6. ผู้ยื่นขอรับทุนต้องยื่นใบสมัครและเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วน โดยยื่นผ่านหน่วยงานที่สังกัด เพื่อส่งเรื่อง
ให้กลุ่มงานพัฒนาบุคคล (ฝ่ายเลขาฯ) ภายในเวลาที่กาหนด (วันที่ 1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561)
2.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี
1. ผู้รับ ทุ น ต้องเป็ น บุ ตรของสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า (บุ ตรข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมเจ้าท่า) และยื่นขอรับทุนทุกประเภทได้ไม่เกินครอบครัวละ 1 ทุน
2. บิดาหรือมารดาของผู้รับทุน ต้องปฏิบัติงานในสังกัดกรมเจ้าท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (180 วัน)
นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุนฯ และต้องปฏิบัติงานจนถึงวันที่รับมอบทุนฯ
3. ผู้รับทุน ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในสถาบันการศึกษา ใน 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
4. ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50
5. ผู้ยื่นขอรับทุนต้องนาสาเนาผลการเรียนย้อนหลังของบุตร 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน มายื่นเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา
6. ผู้รับทุนต้องมารับทุนด้วยตนเองในพิธีมอบทุนฯ (กรณีไม่มารับทุนฯด้วยตนเอง ให้ถือว่าสละสิทธิ์)
7. ผู้ยื่นขอรับทุนต้องยื่นใบสมัครและเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วน โดยยื่นผ่านหน่วยงานที่สังกัด เพื่อส่งเรื่อง
ให้กลุ่มงานพัฒนาบุคคล. (ฝ่ายเลขาฯ) ภายในเวลาที่กาหนด (วันที่ 1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561)

- 3 3. เอกสารประกอบการพิจารณาสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททั่วไป / ประเภทเรียนดี
1. ใบสมัครรับทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า (บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมเจ้าท่า)
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษากาลังศึกษาอยู่จริง และมีความประพฤติดี /
เรียบร้อย หรือ สาเนาสมุด แสดงผลการเรีย น (สมุด พก) หรือสาเนาผลการเรียนย้อนหลัง 2 ภาค
การศึกษาติดต่อกัน
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (บุตร)
4. สาเนาสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนของบิดาหรือมารดาของผู้รับทุนฯ (เฉพาะประเภททั่วไป)
4. การยื่นสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
การส่ง ใบสมัค รรับ ทุน ส่ง เสริม การศึก ษาส่ง พร้อ มเอกสารหลัก ฐานให้ค รบถ้ว น โดยยื่ นผ่ าน
หน่วยงานที่สังกัด เพื่อส่งเรื่องให้กลุ่มงานพัฒนาบุคคล (ฝ่ายเลขาฯ) ภายในเวลาที่กาหนด (1 มิถุนายน –
3 กรกฎาคม 2561) นับวันลงรับหนังสือของกลุ่มงานพัฒนาบุคคล
5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจาปี 2561 ดังนี้
• - พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ฯ , เอกสารที่ ค รบถ้ ว น, ความประพฤติ แ ละประวั ติ ก ารศึ ก ษาตาม
หลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการฯ กาหนด
• - การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ต้องมารับทุนด้วยตนเองในพิธีมอบทุนฯ (หากไม่
มารับทุนฯด้วยตนเอง ให้ถือว่าสละสิทธิ์) เมื่อได้รับคัดเลือกให้รับทุนเรียนดีแล้ว จะไม่มีสิทธิ
ได้รับทุนประเภททั่วไป และกรณีไม่ได้รับคัดเลื อกให้ รับทุนเรียนดี แต่เป็นมีคุณ สมบัติและมี
เอกสารครบถ้ว น คณะกรรมการฯ จะรั บไว้พิจารณาเพื่อคัดเลื อกให้ เป็น ผู้ ส มควรได้รับทุ น
ส่งเสริมการศึกษาประเภททั่วไป
• - การพิจารณาดาเนินการคัดเลือกและการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ
• - ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจาปี 2561 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
• - กรณีตรวจพบการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการฯจะตัดสิทธิการขอรับทุนฯ และนาเสนอ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจากรมเจ้าท่า พิจารณาดาเนินการในเรื่องจริยธรรมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) จิรุตม์ วิศาลจิตร
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) ประเสริฐ ฉัตรไชยพฤกษ์
(นำยประเสริฐ ฉัตรไชยพฤกษ์)
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำบุคคล
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)
อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประธานกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า

ทศพร/คัด/ทำน

ทุนการศึกษา เลขที่.............................

ใบสมัครรับทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า
ประจาปี 2561
1. ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

ประเภททั่วไป

ประเภทเรียนดี

2. ข้อมูลบุคคล
• ชื่อผู้รับทุน (บุตร.).......................................................นามสกุล...................................................................อายุ....................ปี
กาลังศึกษาอยู่ชั้น.....................................................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................ปีการศึกษาที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ย........................
• ชื่อบิดา (บิดาของผู้รับทุน)................................................................................อาชีพ..............................................................
ตาแหน่ง................................................................................................สังกัด.........................................................................
วันที่เข้ารับราชการในกรมเจ้าท่า...................................................(ไม่น้อยกว่า 180 วัน) เงินเดือน...................................บาท
• ชื่อมารดา (มารดาของผู้รับทุน)..........................................................................อาชีพ..............................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................สังกัด.......................................................................
วันที่เข้ารับราชการในกรมเจ้าท่า...................................................(ไม่น้อยกว่า 180 วัน) เงินเดือน...................................บาท
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................
• มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดา (นับรวมผู้รับทุน) .............. คน กาลังศึกษาอยู่ ............. คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ชื่อ.........................................................................อายุ..............ปี ศึกษาอยู่ชั้น..............................................................
2. ชื่อ.........................................................................อายุ..............ปี ศึกษาอยู่ชั้น..............................................................
3. ชื่อ.........................................................................อายุ..............ปี ศึกษาอยู่ชั้น..............................................................
• ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าผูร้ ับทุนส่งเสริมการศึกษากาลังศึกษาอยู่จริง และมีความประพฤติดี/เรียบร้อย
สาเนาผลการเรียน (มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (บุตร)
สาเนาสลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนของบิดาหรือมารดาผู้รับทุนฯ

3. การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภททั่วไป)
ผู้รับทุนฯ สามารถมารับทุนได้ด้วยตนเอง ในวันมอบทุนส่งเสริมการศึกษา (พร้อมร่วมงานในวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
ผู้รับทุนฯ ไม่สามารถเข้ารับทุนในวันมอบทุนส่งเสริมการศึกษาได้ โดยจะขอรับเงินทุนฯ ในภายหลังพิธีมอบทุนฯ

4. การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี)
ผู้รับทุนฯ ต้องมารับทุนด้วยตนเอง ในวันมอบทุนส่งเสริมการศึกษา (พร้อมเข้าร่วมงานในวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
(กรณีไม่มารับทุนฯ ด้วยตนเอง ให้ถือว่าสละสิทธิ์)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................................. ผู้ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
(
) (บิดา/มารดาของผู้ขอรับทุน)
วันที่........................................................
หมายเหตุ

1. กรณีย้ายสถานศึกษาเนื่องจากเลื่อนชั้น ให้ใช้สาเนาสมุดแสดงผลการเรียน (สมุดพก) ของสถานศึกษาเดิมได้
2. ผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และกรณีตรวจพบว่าเป็นหลักฐานเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ การรับทุนฯ
และเสนอกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจากรมเจ้าท่า พิจารณาดาเนิ นการในเรื่องจริยธรรมต่อไป

