
 
ที่ กสจ. 002/ว.104 สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา

ของสวนราชการ   ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)  อาคาร
เดอะไนน ทาวนเวอร   เเกรนด รามา ไนน  อาคารเอ
ชั้น 23  เลขที่ 33/4  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  

 

19 เมษายน 2562 

สํานักงาน  กสจ.   
โทรศัพทมอืถือ  096-820-8817 โทรศัพท 02-168-1101-6  ตอ 116 โทรสาร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เรื่อง โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
เรยีน สมาชิก  กสจ. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ใบสมคัรเขารบัการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
  2. กําหนดการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
 

ดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแลว ซึ่งมีชื่อยอวา  
กสจ. ไดจัดโครงการอบรมใหแกสมาชิก กสจ. เพ่ือใหสมาชิก กสจ. สามารถสรางทักษะความรูความสามารถใน
ชีวิตประจําวันหรือในการทํางาน  และเพ่ือนําไปใชประกอบการปรับชั้นปรับตําแหนงงาน อีกท้ังยังสามารถนําไปสราง
อาชีพเพ่ือกอใหเกิดรายไดที่พอเพียงและยั่งยืนในการดํารงชีวิต ที่ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ในการดําเนินการจัด
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  ในวันเสารท่ี 22  และวันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน 2562  ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาดวย 

สํานักงาน  กสจ.  ขอเชิญชวนทานเขารวมฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม โดยสมาชิกที่สนใจโปรด
ศึกษารายละเอียดตามแบบใบสมัครและกรอกใบสมัครเขารับการฝกอบรมสงกลับมายังสํานักงาน ภายในวันที่ 10 
มิถุนายน 2562  ท้ังนี้ ผูที่เขารับการฝกอบรมอาชีพดังกลาวไมตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ และสมาชิก
สามารถขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางจากหนวยงานตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เดินทางไปราชการ โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหแกลูกจางประจําของ
สวนราชการ และ กสจ. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมผานทางเว็บไซต  WWW.GPEF.OR.TH 

  จึงเรยีนมาเพ่ือเขารวมโครงการดังกลาว 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(นายวิสิฐา   ตั้งจิตนบ) 

ผูจัดการสํานักงาน  กสจ.  
 



 
ที่ กสจ. 002/ว.105 สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา

ของสวนราชการ   ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)  อาคาร
เดอะไนน ทาวนเวอร   เเกรนด รามา ไนน  (อาคาร เอ) 
ชั้น 23  เลขที่ 33/4  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  

 

19 เมษายน 2562 
 

สํานักงาน  กสจ.   
โทรศัพทมอืถือ  096-820-8817   โทรศัพท 02-168-1101-6  ตอ 116 โทรสาร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เรื่อง โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
เรยีน หัวหนาสวนราชการ  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ใบสมคัรเขารบัการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
  2. กําหนดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
 

ดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแลว ซึ่งมีชื่อยอวา  
กสจ. ไดจัดโครงการอบรมใหแกสมาชิก กสจ. เพื่อใหสมาชิก กสจ. สามารถสรางทักษะความรูความสามารถใน
ชีวิตประจําวันหรือในการทํางาน  และเพื่อนําไปใชประกอบการปรับชั้นปรับตําแหนงงาน อีกทั้งยังสามารถนําไป
สรางอาชีพเพื่อกอใหเกิดรายไดที่พอเพียงและยั่งยืนในการดํารงชีวิต  โดย กสจ. ไดรวมกับ รวมกับ วิทยาลัยสารพัดชาง
อุดรธานี  ในการดําเนินการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.   ในวันเสารที่ 22  และวันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน 
2562   ตามส่ิงที่สงมาดวย   

สํานักงาน  กสจ.  ขอความอนุเคราะหจากทานในการประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหแกสมาชิก  
กสจ. ในหนวยงานของทานเขารวมฝกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2  โดยสมาชิก กสจ. ท่ีสนใจ
สามารถกรอกใบสมัครเขารับการอบรมดังกลาวและสงกลับมายังสํานักงาน  ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562  ทั้งนี้ 
ผูที่เขารับการฝกอบรมดังกลาวไมตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ และสมาชิกสามารถขออนุมัติเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางจากหนวยงานตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการ โดยถือวาเปน
การมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ และ กสจ. จะทําการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมผานทางเว็บไซต  WWW.GPEF.OR.TH 
  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิสิฐา   ตั้งจิตนบ) 
ผูจัดการสํานักงาน  กสจ.  

 



 

 

ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรมเพือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  กําหนดจดัทีวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 
 

สําหรับผู้สมัครกรอก (ตัวบรรจง)       ****ใบสมัครสามารถถ่ายสําเนาแจกเพือนสมาชิก กสจ. ได้ **** 

1. ชือนาย/นาง/นางสาว …………………….……………… นามสกุล ………………………………….…………….. อายุ…...………….ปี 

2. เลขประจาํตวัประชาชน           เกษียณอายรุาชการในปี ……………………………….. 

3. วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเขา้ร่วมอบรม   

 เพอืใชใ้นการปรับชนัปรับตาํแหน่งงาน  เพือสร้างรายไดห้รืออาชีพเสริม  อนืๆ.......................... 

โทรศัพท์มือถือ...............................................................................  

โปรดระบเุบอร์โทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน เนืองจากจะส่งข้อความแจ้งผลการลงทะเบยีนไปยงัเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

4. ททีาํงานชือหน่วยงาน......................................................................................ถนน/ซอย..........................................ตาํบล/แขวง..................

อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท์ททีาํงาน............................................... 

5. มีความประสงคข์อเขา้รับการอบรมโดยเรียงลาํดบัตามความตอ้งการ  ดงันี (โปรดกรอกเลข  ถึง ในช่องลาํดบัทีตอ้งการ โดยเรียงตาม

ความตอ้งการมากทีสุดคือ  และน้อยทีสุดคือ ) ลําดับทีจะได้อบรมคือทีเลือกไว้ลําดับที  หากกรณี

หลกัสูตรทีเลือกไวล้าํดบัที  ไม่เปิดอบรมทางสาํนักงาน กสจ. สงวนสิทธิในการเปลียนไปลงทะเบียนเรียนในลาํดบัถดัไปทท่ีานไดเ้ลือกไว ้

โปรดเลือกหลกัสูตรทจีะเข้ารับการอบรมให้ตรงกบัความต้องการของท่านมากทีสุดเนืองจากจะไม่สามารถเปลียนหลกัสูตรหลงัประกาศรายชือ 

หลกัสูตรระยะสัน  วนั  ชัวโมง วันเสาร์ท ี   และวนัอาทิตย์ที  มิถุนายน   มีดงันี  

ลาํดบัทตีอ้งการ หลกัสูตร (หลกัสูตรละ   ชวัโมง)    ลาํดบัทตีอ้งการ หลกัสูตร (หลกัสูตรละ   ชวัโมง)   

 การบาํรุงรักษารถยนต ์   การนวดผ่อนคลาย 

 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร   การทาํนาํดืมสมุนไพร 

 การบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศเบืองตน้   การทาํเบเกอรี(ขนมอบ) 

 การซ่อมเครืองใชไ้ฟฟ้าเบืองตน้   การทาํของชาํร่วยจากผา้ 

 การติดตงัจานดาวเทยีม   งานประดิษฐก์ระเป๋าหนงัขนาดเลก็ 

 การตดัผมชาย 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน และมีการจัดเลยีงอาหารกลางวนั                                       

ลงนาม........................................................................ 
 

หมายเหต ุ:โปรดส่งใบสมคัรมายงัสํานกังาน กสจ.  ภายในวนัท ี  มิถุนายน   โดยวธิกีารดังนี 

1. E-mail : jantima.gpef@gmail.com 

2. โทรสารทีหมายเลข  - -  

3.  LINE ID  :  @GPEF  หรือสแกนบาร์โค้ด  

4. ทางไปรษณีย์ ให้จดัส่งที สํานักงาน  กสจ.  เลขที 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ 

อาคารเอ ชัน    ถนนพระราม9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

สํานกังาน กสจ. จะแจ้งผลการพจิารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้สมาชิก  กสจ.  ทราบผ่านทาง 

SMS ไปยงัหมายเลขโทรศัพท์มือถือ   ประกาศรายชือทาง  WWW.GPEF.OR.TH   ในวนัที  มถุินายน    

หากตรวจสอบรายชือ-หลกัสูตรแล้วไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลบั  กสจ. ก่อนวนัที ภายในวันท ี  มิถุนายน     



 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

กําหนดจัดท่ีวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

ในวันเสารท่ี 22  และวันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 
****************************************** 

วันเสารท่ี 22  มิถุนายน 2562 

เวลา  กําหนดการ 

08.30 น. ถึง 09.00  น. ลงทะเบียน  

09.00 น. ถึง 09.05  น. 
 
09.05 น. ถึง 09.30  น .
 
 
09.30 น. ถึง 10.00  น. 

กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย ผูจัดการสํานักงาน กสจ.   
กลาวเปดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   

 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กลาวรายละเอียดการจัดฝกอบรมพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  

10.00 น.  ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.  ถึง 16.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 

และ วันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 

เวลา  กําหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบัตรใหแกสมาชิกที่เขารับการฝกอบรม  

โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเล้ียงของวางและอาหารกลางวัน    
 

  


