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วิสัยทัศน์ (Vision) ของ กสจ.

	 กสจ.	จะเป็นกองทุนที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	มีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได	้ และสามารถสร้างผลประโยชน์	 ให้เป็น	

ที่ประจักษ์แก่สมาชิก

2.	 ให้มกีารจัดการการลงทนุด้วยผูบ้รหิารมอือาชพี	เพือ่ให้ได้

รับผลตอบแทนเป็นที่พอใจ

6.	 ประสานการจัดการกับส่วนราชการ	 และหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง

3.	 ให้การดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน	 ให้มีความ

ปลอดภัยและตรวจสอบได้

7.	 จดัระบบการปฏบิตังิานภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล

4.	 จัดหาสวัสดิการ	และสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ให้แก่สมาชิก

1.	 ให้มีการจัดท�าทะเบียนสมาชิกอย่างถูกต้อง	 และจัดสรร

ผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว

5.	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ลูกจ้างประจ�าของ

ส่วนราชการ		ถึงสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก

พันธกิจ (Mission) ของ กสจ.

นโยบายการบริหารกองทุน กสจ.
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 ผู้แทนส�านักงบประมาณ 1 ท่าน

 ผู้แทนส่วนราชการอื่นอีก 5 ท่าน

 ผู้แทนสมาชิก (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี) 7 ท่าน

 ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1 ท่าน

 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 1 ท่าน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กสจ. 

นโยบายการบริหารกองทุน กสจ.

สร้างความมั่นคง	/	ก้าวหน้า	ให้แก่กองทุน	กสจ.

สร้างความมั่นใจ	/	ให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง

สนับสนุนการสร้างโอกาส	/	เส้นทางความก้าวหน้าของสมาชิก

สานสมาชิกใหม่	กสจ.	ให้เพิ่มขึ้น

จ�านวน 15 ท่าน
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นายพานิช  จิตร์แจ้ง
กระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ

นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล
กรมบัญชีกลาง

กรรมการ

นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล
ส�านักงบประมาณ

กรรมการ
(1	ต.ค.	55	-	ปัจจุบัน)

นางศิริลักษณ์  กาญจนโยธิน
กระทรวงการคลัง

กรรมการ

นางลาวัลย์  ภูวรรณ์
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ
(1	ต.ค.	56	-	ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 8 (ปัจจุบัน)

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 55 ถึง วันที่ 26 มี.ค. 57
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นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการ
(1	ต.ค.	55	-	ปัจจุบัน)

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

นายชาญวิทย์  ผลชีวิน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ
(1	ต.ค.	56	-	ปัจจุบัน)

นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล
กระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

นายธนะ  บ�ารุงแสง
กระทรวงการคลัง

กรรมการ

นายส�ารวย  เจริญทัพ
กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 8 (ปัจจุบัน)

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 55 ถึง วันที่ 26 มี.ค. 57
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นายปฐมพร  ทิมเพชร
ส�านักนายกรัฐมนตรี

	กรรมการและเลขานุการ

นายประสิทธิ์  ผ่องภักต์
กระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

นายวิษณุ  อินทรพักตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

นางสุรพร  ทิมมานพ
กระทรวงการต่างประเทศ

กรรมการ
(1	ต.ค.	56	-	ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 8 (ปัจจุบัน)

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 55 ถึง วันที่ 26 มี.ค. 57
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นายรองสมจิตร  การุญ
กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ
(1	ต.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

นางสาวกรรณิการ์  เอกเผ่าพันธุ์
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ
(27	มี.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

นายดนุพงษ์  สาเขตร์
กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ
(27	มี.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 8 (เกษียณอายุราชการ)

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 55 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 56



กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจำ้งประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๖

12

	ก�ากับดูแลการท�างานของบริษัทจัดการการลงทุน	 และผู้รับฝากทรัพย์สิน
ของ	กสจ.	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	กสจ.	สัญญา	แต่งตั้ง	และมติ
ที่ประชุมของคณะกรรมการ	กสจ.
	ตรวจสอบการจดัท�ารายงานการเงนิของกองทนุ	และรายงานทีเ่กีย่วข้องของ	
บริษัทจัดการการลงทุน	และผู้รับฝากทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน	
	พิจารณากลั่นกรอง	 นโยบายการลงทุน	 แผนการลงทุนของ	 กสจ.	 ตามที่
บริษัทจัดการการลงทุนเสนอ	
	การปรบัเปลีย่นนโยบายการลงทนุ	ตามความเหมาะสมกบัสภาวะการลงทนุ	
และเสนอคณะกรรมการ	กสจ.	ให้ความเห็นชอบ
	พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง	ๆ	ของ	กสจ.

	พิจารณา	 ยกร่าง	 แก้ไข	 เพิม่เติมข้อบังคับ	 และระเบียบ	 กสจ.	 ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 กฎหมายอื่นใด	
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และระเบยีบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ	กสจ.	
	ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามวินิจฉัย	การตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อบังคับ
ของกองทุนและระเบียบ	 กสจ.	 วินิจฉัย	 ข้อกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	
กสจ.	และสัญญาที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก

	ก�าหนดโครงการ	 แผนงานประชาสัมพันธ์ของ	 กสจ.	 และการด�าเนินงาน
ตามแผนงานในการให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ	กสจ.	
	พิจารณากลั่นกรอง	 วิธีการด�าเนินการเผยแพร่ข่าวสาร	 กสจ.	 ผ่านสื่อ
ประเภทต่าง	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ในการหาสมาชิกใหม่	 สร้างความสัมพันธ์ 
อันดีแก่สมาชิก
	จัดหาและพิจารณาสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก	กสจ.

	ก�ากับดูแลการท�างานของบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกในการจัดท�าข้อมูล
ทะเบียนสมาชิก	 กสจ.	 ให้เป็นไปโดยถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อก�าหนดของ
กฎหมาย	 ข้อบังคับ	 กสจ.	 สัญญาแต่งต้ังบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	 และ 
มตคิณะกรรมการ	กสจ.	ในการบนัทกึข้อมลูเงนิสะสม	เงนิสมทบ	ผลประโยชน์
เงินสะสมและผลประโยชน์	 เงินสมทบรายบุคคล	 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ในฐานข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการหรือสมาชิก	
	ก�ากับ	 ดูแล	 การท�างานของบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกในการประสานกับ
หน่วยงานราชการ	ในการน�าส่งเงนิเข้ากองทนุตามก�าหนดเวลา	และการปฏบิตัิ
ตามขั้นตอนในคู่มือปฏิบัติงานที่	กสจ.	ก�าหนด
	แก้ไขปัญหาการด�าเนินงานในการน�าส่งเงินเข้ากองทุนตามก�าหนดเวลาของ
หน่วยงานราชการ	การจ่ายเงินคืนสมาชิกของบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
	แก้ไขคูม่อืปฏบิตังิาน	กสจ.	ส�าหรบัหน่วยงานราชการ	ให้สอดคล้องหลกัเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงาน	ให้เป็นปัจจุบัน	และจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน

4. ด้านสมาชิกสัมพันธ์

3. ด้านกฎหมายระเบียบ 
และข้อบังคับ กสจ.

2. ด้านการลงทุน

1. ด้านทะเบียนสมาชิก

หน้าที่ความรับผิดชอบของ             คณะกรรมการ กสจ.
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	พจิารณารายละเอยีดโครงสร้างส�านกังาน	กสจ.	และอตัราก�าลงัของส�านกังาน	
กสจ.	
	พิจารณาก�าหนดต�าแหน่ง	การจัดชั้น	และอัตราค่าจ้างพนักงาน	กสจ.
	พิจารณาหลักเกณฑ์และการจ่ายเงินรางวัลพนักงาน	กสจ.	ประจ�าปี	
	ก�าหนดแนวทางสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจ�า
ส�านักงาน	กสจ.
	ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน	กสจ.

	ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบบัญชี	 โดยเป็นไปตามสัญญาและมาตรฐาน
ทางการบัญช	ี
	พิจารณาตรวจสอบ	 ประเด็นปัญหา	 และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี	 กสจ.	 
รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข	
	พิจารณาข้อมูลงบการเงิน	กสจ.	ที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจ�าปี	

	พิจารณา	 วิเคราะห์	 กลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณประจ�าปีที่จะต้องใช้ใน
การบริหารจัดการกองทุน	และการบริหารจัดการของส�านักงาน	กสจ.	
	พิจารณาก�าหนดนโยบายและกรอบทางการจัดสรรงบประมาณ	 ให้เป็นไป 
ตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการ	กสจ.

	พจิารณาก�าหนดหลกัสตูร	รปูแบบ	และรายละเอยีดในการจดัสัมมนาฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานและเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก	กสจ.	
	พิจารณาการจัดสัมมนาฝึกอบรมให้แก่สมาชิก	 กสจ.	 โดยประสานงาน 
กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	ศึกษาแนวทางในการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจ�า
	 ของส่วนราชการ	เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้แก่
	 สมาชิก	กสจ.	โดยเสนอผลการศึกษาต่อหน่วยงานราชการ
	 ที่เกี่ยวข้อง

8. ด้านทรัพยากรบุคคล
 และค่าตอบแทน

6. ด้านงบประมาณ

7. ด้านพัฒนาสมาชิก

9. ด้านการพฒันา และสร้าง 
โอกาสความก้าวหน้า 
ให้สมาชิก

5. ด้านการตรวจรายงาน 
ผลการตรวจสอบบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบของ             คณะกรรมการ กสจ.



กลุ่มงานวิเคราะห์การลงทุน

กลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

กลุ่มงานกฎหมาย และระเบียบ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจำ้งประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๖

14

(นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ)
ผู้จัดการส�านักงาน กสจ.

โครงสร้างส�านักงาน กสจ.

น.ส.ชุติมา  บุญมีโชติ
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์การลงทุน

นางกชกร  น�าเกียรติสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

น.ส.วรลักษณ์  เจตเกษกิจ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก

น.ส.เอกจิตรา  แสงครุฑ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

น.ส.อุบลวรรณ  ยืนหยัดชัย
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	และ	IT

น.ส.อธิชา  อินทรสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภาวดี  แป๊ะจิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเพ็ญพร  พงไพร
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.จันทิมา  ไตรมงคลเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย	และระเบียบ

น.ส.หรรษา  เจริญจรรยากุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป




