ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา ขอเชิญชวนสมาชิกสโมสรฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 24 - 26
พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อนาไปบริหารจัดการการเข้าร่วมแข่งขั นกีฬา ได้แก่
เงินลงขัน 35,000 บาท ค่าที่พัก 100,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมจานวน 100 คน ๆ ละ 240 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (ตามจ่ายจริง) และค่าวัสดุต่าง ๆ ประกอบกับสโมสรฯ ได้มีมติ
อนุมัติเงินรายได้ของสโมสรฯ เพื่อเป็นค่าฝึกซ้อมนักกีฬาต่อคน ๆ ละ 700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท
โดยได้ตอบรับยืนยันการส่งนักกีฬาบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกซ้อม
และมีผู้ประสานงานแต่ละชนิดกีฬาดังนี้
1. ฟุตบอลชาย (22 คน)
ผู้ประสานงาน นายศิริศักดิ์ ขวัญผ่อง
2. วอลเลย์บอลชาย / หญิง (24 คน)
ผู้ประสานงาน น.ส.สาวิตรี ดีดน้อย
3. แชร์บอลหญิง (15 คน)
ผู้ประสานงาน น.ส.ขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
4. เซปักตะกร้อชาย (5 คน)
ผู้ประสานงาน นายสัญญา ปานแย้ม
5. เปตองทีมชาย / ทีมหญิง / คู่ผสม (12 คน) ผู้ประสานงาน นายสาเริง นาคผู้
6. การประกวดสาวราวง (15 คน)
ผู้ประสานงาน นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ จะนาแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบในวันประชุมใหญ่ก่อนการเดินทางเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา หลังจากการประชุมคณะกรรมการสโมสรฯ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
(เลื่อนจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามลาดับต่อไป

 ขอเชิญประชุม...ด้วยสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรสรฯ เพื่อ
ติดตามงานและสรุปการเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรฯ ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการ
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท.308

คณะกรรมการ สพง. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นาฯ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 27 - 29 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการพั ฒนาบุค ลากรเพื่ อ พั ฒนาความเป็นผู้ นาฯ ตามแผนประจาปีง บประมาณ 2559 ณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตามแผนประจาปี เป็นจานวนเงินทั้ง สิ้น
88,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้คณะกรรมการได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ
เพื่อนาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
โดยกลุ่ ม ผู้ เ ข้ าร่ ว มโครงการ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสโมสรพนั กงาน - เจ้ า หน้ า ที่ป ระจ าตามสั ญ ญา
ประกอบกั บ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2559 ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ์ ผู้
เกษียณอายุราชการสายสนับสนุนในปี 2559 นี้ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้จานวน 3 คน
จากผู้เกษียณทั้งหมด 6 คน ได้แก่ นางสาลี บุญยก นางมานิต พุ่มเมือง และนางสุภาพ คาคง รวมผู้เข้า
ร่วมโครงการตามแผนจานวน 20 คน

ระเบียบและสิทธิ์กู้ยืมเงินของสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาฯ...ตามที่สโมสรพนักงาน - เจ้า
หน้าที่ฯ ได้จัดทาระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้
ปรับ ปรุงแก้ไขเพื่ อให้เกิด ความเหมาะสม โดยขอชี้แจงเกี่ ยวกั บสิทธิ์การกู้ยื มเงินของสโมสรฯ (คงเดิม ) แยกเป็ น
ประเภทการกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกิน 6,000 บาท ต้องมีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และเป็นสมาชิกไม่ต่ากว่า
6 เดือน ผ่อนชาระภายใน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ยื่นคาร้องขอกู้วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประเภทการกู้สามัญ แยกเป็น (ก) กู้ไม่เกิน 5,000 บาท ต้องมีหุ้นสะสม
2,000 - 5,000 บาท (ข) กู้ไม่เกิน 10,000 บาท ต้องมีหุ้นสะสม 5,001 - 10,000 บาท (ค) กู้ไม่เกิน 15,000
บาท ต้องมีหุ้นสะสม 10,001 - 15,000 บาท (ง) กู้ไม่เกิน 20,000 บาท ต้องมีหุ้นสะสม 15,001 - 20,000 บาท
ทั้งนี้ ปรับเงื่อนไขการผ่อนชาระเป็น 15 เดือน ทั้งประเภท (ก)(ข)(ค)(ง) ประเภท (จ) กู้ไม่เกินวงเงินของหุ้นสะสม
(ร้อยละ 80) ต้องมีหุ้นสะสม 20,001 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ปรับเงื่อนไขการผ่อนชาระเป็น 30 เดือน ซึ่งการกู้เงินทุก
ประเภทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือนในอัตราคงที่ และยื่นคาร้องขอกู้ได้ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ที่
คุ ณ ส าเนี ย ง นุ่ ม นิ่ ม (เหรั ญ ญิ ก ) เว้ น วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ และตามระเบี ย บดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงแจ้งให้สมาชิกทราบและดาเนินการตามระเบียบต่อไป

