สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
ประจำเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2560
1. จำนวนสมำชิกในปัจจุบัน
สมาชิก ช.พ.ค.
ระดับประเทศ
จานวน 955,551 ราย

สมาชิก ช.พ.ส.
สมาชิก ช.พ.ค.
ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
จานวน 390,848 ราย จานวน 23,928 ราย

สมาชิก ช.พ.ส.
ระดับจังหวัด
จานวน 9,949 ราย

สิทธิประโยชน์ของสมำชิก
ทำยำทของสมำชิก มีสทิ ธิได้รับเงินสงเครำะห์ครอบครัวเมื่อสมำชิกถึงแก่กรรม
งวดที่ 8/2560

เงินค่าจัดการศพ (รับเงินในทันที่ตดิ ต่อขอรับค่าจัดการศพ)
เงินสงเคราะห์ครอบครัว
(รับเงินภายใน 90 วันหลังจากแจ้งถึงแก่กรรม)
รวมทัง้ สิ้น
ค่าสงเคราะห์รายศพงวดที่ 8/2560

ช.พ.ค.
200,000 บาท

ช.พ.ส
100,000, บาท

717,329 บาท

275,215 บาท

917,329 บาท
582 บาท

375,215 บาท
285 บาท

ประชำสัมพันธ์ให้กับสมำชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ทรำบ
เรื่อง กำรลงทะเบียนแก้ไขปัญหำหนี้สินและพัฒนำชีวิตครู
เนื่องจำกที่ผ่ำนมำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมโครงกำรยังไม่ชัดเจน
ขณะนี้มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แน่นอนแล้ว สกสค.จังหวัดอุดรธำนีจึงขอประชำสัมพันธ์ให้กับสมำชิก ช.พ.ค
และช.พ.ส.ได้ทรำบและให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ ยื่นเอกสำรหลักฐำนเพื่อลงทะเบียนที่หน่วยงำนต้นสังกัด
ของท่ำนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 สิงหำคม 2560 นี้

-2หลักเกณฑ์
ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้รับสวัสดิการ
1.1 เป็นสมาชิก ช.พ.ค.หรือ สมาชิก ช.พ.ส
1.2 เป็นผู้ที่มีหนี้สินภาวะวิกฤติที่บังคับได้ตามกฎหมาย
1.3 ไม่เคยได้รับเงินสวัสดิการเพื่อชาระหนี้ตามระเบียบนี้
1.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรักความศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จ
จนเป็นที่ยอมรับ
ข้อ 2 ผู้รับสวัสดิการต้องเปิดเผยข้อมูลหนี้สินและข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกาหนด และผู้ขอรับ
สวัสดิการต้องยอมรับและสัญญากับสานักงานคณะกรรมการ สกสค.ตามข้อตกลงตามข้อ 7 จึงจะได้รับการพิจารณาให้
เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ
ข้อ 3 เมื่อได้รับการจัดสวัสดิการแล้ว ผู้รับสวัสดิการต้องมีรายได้เพียงพอที่จะดารงชีพให้เป็นปกติได้ตามอัตภาพ
ข้อ 4 เมื่อได้รับสวัสดิการแล้ว ผู้รับสวัสดิการจะต้องไม่ก่อหนี้ใหม่ โดยยินยอมให้สานักงานคณะกรรมการ สกสค.
แจ้งบัญชีเครดิตบูโรแก่สถานบันการเงินทุกแห่งและเจ้าหนี้เดิม โดยมีผู้บังคับบัญชา คูส่ มรสและทายาท บันทึกยืนยันที่
จะไม่เห็นชอบหรืออนุญาตให้ไปก่อหนี้ผูกพันใหม่
ข้อ 5 หลักประกันการจัดสวัสดิการ
ผู้รับสวัสดิการต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันโดยใช้หลักทรัพย์ค้าประกันหนี้เดิมหากมูลค่าหลักทรัพย์
ค้าประกันหนี้เดิมไม่เพียงพอให้ใช้หลักทรัพย์ใหม่และหรือใช้บุคคลค้าประกันรวมทั้งให้ใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นหลักประกันร่วม ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกาหนด
ผู้รับสวัสดิการต้องทาประกันสินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันการจัดสวัสดิการตามที่คณะกรรมการจัด
สวัสดิการกาหนด
ข้อ 6 การชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของผู้รับสวัสดิการให้สานักงาน สกสค.จังหวัดหรือสหกรณ์หรือสถาบัน
การเงินอื่นที่เข้าร่วมการจัดสวัสดิการ ชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยตรง โดยจัดทาบันทึกการรับเงินสวัสดิการและการรับ
ชาระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้รับสวัสดิการตามแบบบันทึกต่อท้ายสัญญาการรับเงินสวัสดิการพร้อมให้เจ้าหน้าที่ออกหลักฐาน
รับเงินชาระหนี้ให้สานักงาน สกสค.จังหวัดหรือสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี
ข้อ 7 ผู้รับสวัสดิการต้องทาข้อตกลงและดาเนินการตามข้อตกลงในการรับสวัสดิการตามที่คณะกรรมการ
จัดสวัสดิการกาหนด
ข้อ 8 ให้มีการกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินการตามข้อตกลงในการรับสวัสดิการตามที่
คณะกรรมการจัดสวัสดิการกาหนด
เงื่อนไข
ข้อ 1 การให้สวัสดิการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปชาระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือแหล่งอื่นๆของผู้ขอรับ
สวัสดิการ
ข้อ 2 วงเงินสวัสดิการต่อรายเป็นไปตามมูลหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ สกสค. โดย
สานักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด สหกรณ์หรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ จะให้ผู้รับสวัสดิการกู้เงินตามที่
คณะกรรมการจัดสวัสดิการกาหนด
ข้อ 3 อัตราดอกเบี้ยเงินสวัสดิการเท่ากับร้อยละ 3.50 ต่อปี แลอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดสวัสดิการ
ข้อ 4 ระยะเวลาการให้สวัสดิการกาหนดระยะเวลาการผ่อนชาระไม่เกิน 400 งวด
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ค้าประกัน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ สานักงานคณะกรรมการ สกสค.จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อ 6 หลักประกันเงินสวัสดิการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการให้เงินอุดหนุนของสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
และระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 7 ผู้ขอรับสวัสดิการต้องทาแผนพัฒนาวิชาชีพตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกาหนด

-3ข้อตกลงในกำรรับสวัสดิกำรเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินให้แก่สมำชิก ช.พ.ค. –ช.พ.ส. 9 ข้อ
ตำมโครงกำรแก้ไขหนี้สินครูทั้งระบบ ของสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.

1. กำรทำสัญญำคืนเงินสวัสดิกำรและค่ำตอบแทน
ผู้รับสวัสดิการต้องทาสัญญาการคืนเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนการจัดสวัสดิการกับคณะกรรมการจัดสวัสดิการ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ โดยให้ถือว่าข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทาสัญญาการคืนเงินสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนนี้ด้วย
2. กำรเปิดเผยข้อมูลภำวะหนี้สนิ ที่เป็นปัจจุบันหลังได้รบั สวัสดิกำร
ผู้รับสวัสดิการต้องยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัจจุบันของตนต่อคณะกรรมการจัด
สวัสดิการจังหวัด ตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกาหนด และยินยอมให้แจ้งสถาบันการเงินในการเข้าร่วมการจัด
สวัสดิการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
3. กำรชำระคืนเงินสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนกำรจัดสวัสดิกำร
การชาระคืนเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนการจัดสวัสดิการ ผู้รับสวัสดิการต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมให้
หักเงิน ณ ที่จา่ ยกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับสวัสดิการ ในกรณีผู้รับสวัสดิการประกอบอาชีพอิสระและไม่มีหน่วยงาน
ต้นสังกัด ให้ชาระด้วยตนเองหรือหักเงิน ณ ที่จ่ายของผูค้ ้าประกันหรือผูย้ ินยอมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ
จัดสวัสดิการกาหนด
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักประกันกำรจัดสวัสดิกำร
ผู้รับสวัสดิการต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน โดยให้ใช้หลักทรัพย์คาประกั
้
นหนี้เดิมหากมูลค่า
หลักทรัพย์ค้าประกันหนี้เดิมไม่เพียงพอให้ใช้หลักทรัพย์ใหม่และหรือใช้บุคคลค้าประกัน ทัง้ นี้ตามที่
คณะกรรมการจัดสวัสดิการกาหนด
ผู้รับสวัสดิกำรต้องทำประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันกำรจัดสวัสดิกำรตำมที่คณะกรรมกำร
จัดสวัสดิกำรกำหนด
5. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้รับสวัสดิการจะดาเนินการพัฒนาตนตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้ทาร่วมกับ
คณะกรรมการจัดสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการด้านการเงินของตนเองในการแก้ปัญหาหนีส้ ิน ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. วำงแผนกำรพัฒนำวิชำชีพ
ผู้รับสวัสดิการจังหวัดเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของตน
7. เงื่อนไขกำรป้องกันกำรก่อหนี้ซำโดยผู
้
้บังคับบัญชำ
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบกากับไม่ให้ผู้รับสวัสดิการไปก่อหนี้ซ้า และพร้อมที่จะดาเนิน
ตามนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
8. เงื่อนไขกำรร่วมด้วยช่วยคิดโดยคู่สมรส/บุคคลในครอบครัว
คู่สมรส/บุคคลในครอบครัว มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และจะให้ความร่วมมือในการจัด
สวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยจะส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้กาลังใจแก่ผรู้ ับสวัสดิการ
ในดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บรรลุตามเป้าหมาย
9. เงื่อนไขกำรกำกับติดตำมโดยผู้บังคับบัญชำและคณะกรรมกำรจัดสวัสดิกำรจังหวัด
ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด มีหน้าที่ในการกากับติดตามผู้รับ
สวัสดิการให้ดาเนินการตามข้อตกลงในการรับสวัสดิการ
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