โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสาหรับบุตรครูตารวจตระเวนชายแดน
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดาริดาเนินงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาเป็นเวลายาวนานถึง ๓๖ ปี ด้วยทรงมีพระเมตตาที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
เนื่องจาก บุคลากรครูตารวจตระเวนชายแดน เป็นกาลังสาคัญในการปฏิบัติงานโครงการตาม
พระราชดาริฯ ดังนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ทาโครงการทุนการศึกษา
พระราชทานสาหรับบุตรครูตารวจตระเวนชายแดนขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดาริฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔ มีบุตรครูตารวจตระเวน
ชายแดน ได้รับคัดเลือกขอพระราชทานทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จานวน ๔๒๕ คน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ด้วยพระเมตตา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดาเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสาหรับบุตรครูตารวจตระเวน
ชายแดนขึ้นอีก
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูตารวจตระเวนชายแดน และบุตรครูตารวจตระเวนชายแดน
เป้าหมาย
บุตรครูตารวจตระเวนชายแดน ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน ๖๐ ทุนต่อปี
เงินทุนพระราชทาน
ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ( ๕ ปีการศึกษา )
คุณสมบัติของครูตารวจตระเวนชายแดนที่จะขอพระราชทานทุนการศึกษา
๑. กาลังปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หรือศูนย์การเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๒. มีความประพฤติดี คือ
๒.๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนตั้งอยู่ในคุณธรรม
ไม่ลุ่มหลงอบายมุข เป็นที่รักใคร่ของชุมชน มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู
๒.๒ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย หรือถูกฟ้องในคดีอาญา
ซึ่งศาลประทับรับฟ้องแล้ว

๒.๓ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงทัณฑ์ทางวินัยหรือถูกศาล
พิพากษาลงโทษ
๒.๔ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือเกิดความก้าวหน้าแก่ราชการ
คุณสมบัติของบุตรครูตารวจตระเวนชายแดน
๑. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
๓. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยัน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีจิตสาธารณะ
๕. มีความเคารพ เลื่อมใส และศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การดาเนินงาน
๑. ประกาศรับสมัคร
๒. กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก และนาส่งสานักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิจารณาและ
นาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานทุนการศึกษา
๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------

๒

ครู ตชด.
รูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
จานวน ๑ รูป

บุตร
รูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
จานวน ๑ รูป

ใบสมัคร
ขอพระราชทานทุนการศึกษาสาหรับบุตรครูตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เขียนที่ …………….……………………………………………………………
วันที่……… เดือน………………………….. พ.ศ….…………
ข้าพเจ้า (ยศ ชื่อ – สกุล)…………...........................……………….…….……. ตาแหน่ง ……………………...……………........….
สอนที่โรงเรียน ……………………………………………………………………………..........……….................................... สังกัด กก.ตชด. ….……….
เลขประจาตัวประชาชน ---- อายุ …..…. ปี โทรศัพท์ ……………….……...............………..........
คู่สมรส (ชื่อ - สกุล) ………….………………….................……...……………………………....… สัญชาติ ………...……..… เชื้อชาติ ………...……..…
เลขประจาตัวประชาชน ---- อายุ …..….. ปี โทรศัพท์ ……............................……..………………
สถานภาพการสมรส  อยู่ร่วมกัน

 หย่า

 แยกที่พักอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ

มีบุตรทั้งหมด …….....…. คน
ประวัติการทางาน

ปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หรือ ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ถึงปัจจุบันรวม …………. ปี (หน้าที่การทางาน ย้อนหลัง ๕ ปี ถึงปัจจุบัน)

ระยะเวลา
(ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.)

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน / หน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

มีความประสงค์จะขอทุนให้แก่บุตร ชื่อ (นาย/นางสาว)……...…....…..................................................…………………………..
เลขประจาตัวประชาชน ---- อายุ ....…......... ปี ซึ่งเป็นบุตรคนที่ ...…..…..........…....
กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา .....................................…..................................................................…………….......…...
คณะ/แผนก ........………....................................................………..สาขาวิชา ……….................................…..…….......... ชั้นปีที่ ….….......
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ ……...…………

เมื่อบุตรข้าพเจ้า ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครูตารวจตระเวนชายแดนแล้ว จะปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อปฏิบัติของผู้รับทุนทุกประการ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า
๑. เป็นครูตารวจตระเวนชายแดนที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หรือศูนย์การเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๒. เป็นครูตารวจตระเวนชายแดนที่มีความประพฤติดี คือ
๒.๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนตั้งอยู่ในคุณธรรม ไม่ลุ่มหลงอบายมุข เป็นที่รักใคร่
ของชุมชน มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู
๒.๒ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย หรือถูกฟ้องในคดีอาญา ซึ่งศาลประทับรับฟ้องแล้ว
๒.๓ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงทัณฑ์ทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ
๒.๔ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและความอุตสาหะจนเกิดผลดี หรือเกิดความก้าวหน้า
แก่ราชการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...............…………………..................................... ผู้ขอรับพระราชทานทุน
(..........….…………..………......................................)
คารับรองผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ข้าพเจ้า ...............................…......……........................... ตาแหน่ง .............................................……....…….…....
ขอรับรองว่า .…….........…….........................................…………....... ผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ลงชื่อ .........................…...................….……..............
(…...........…….............................………............)
ตาแหน่ง ........……............…...........................……....…..
วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..........
หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้กากับ เป็นผู้ลงนามรับรอง
๒

