
 
ที่ กสจ. 002/ว.157 ส ำนักงำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ

ของส่วนรำชกำร   ซึ่งจดทะเบยีนแลว้ (กสจ.)  อำคำร
เดอะไนน์ ทำวนเ์วอร ์  เเกรนด์ รำมำ ไนน ์ อำคำรเอ
ชั้น 23  เลขที่ 33/4  ถนนพระรำม 9  เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพฯ 10310  

 

25 มิถุนำยน 2562  
 

ส ำนักงำน  กสจ.   
โทรศัพท์มือถือ  096-820-8817 โทรศัพท์ 02-168-1101-6  ต่อ 116 โทรสำร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เรื่อง โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.   
เรียน สมำชิก  กสจ. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ใบสมัครเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.  
  2. ก ำหนดกำรอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.   
 

ด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีชื่ อย่อว่ำ  
กสจ. ได้จัดโครงกำรอบรมให้แก่สมำชิก กสจ. เพ่ือให้สมำชิก กสจ. สำมำรถสร้ำงทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ชีวิตประจ ำวันหรือในกำรท ำงำน  และเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรปรับชั้นปรับต ำแหน่งงำน อีกท้ังยังสำมำรถน ำไปสร้ำง
อำชีพเพ่ือก่อให้เกิดรำยได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในกำรด ำรงชีวิต ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ในกำรด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.  ในวันเสาร์ที่ 17  และวันอาทิตย์ท่ี 18 สิงหาคม  2562  ซึ่งมีรำยละเอียดตำมสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย 

ส ำนักงำน  กสจ.  ขอเชิญชวนท่ำนเข้ำร่วมฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม โดยสมำชิกที่สนใจโปรด
ศึกษำรำยละเอียดตำมแบบใบสมัครและกรอกใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมส่งกลับมำยังส ำนักงำน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 
2562  ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพดังกล่ำวไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอำชีพ และสมำชิกสำมำรถขอ
อนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำกหน่วยงำนต้นสังกัดได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเดินทำงไป
รำชกำร โดยถือว่ำเป็นกำรมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  เนื่องจำกเป็นสวัสดิกำรที่รัฐจัดให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร และ กสจ. จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนทำงเว็บไซต์  WWW.GPEF.OR.TH 

  จึงเรียนมำเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 
(นำยวิสิฐำ   ตั้งจิตนบ) 

ผู้จัดกำรส ำนักงำน  กสจ.  
 

http://www.gpef.or.th/


 
ที่ กสจ. 002/ว.158 ส ำนักงำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ

ของส่วนรำชกำร   ซึ่งจดทะเบยีนแลว้ (กสจ.)  อำคำร
เดอะไนน์ ทำวนเ์วอร ์  เเกรนด์ รำมำ ไนน ์ (อำคำร เอ) 
ชั้น 23  เลขที่ 33/4  ถนนพระรำม 9  เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพฯ 10310  

 

25 มิถุนำยน 2562 
 

ส ำนักงำน  กสจ.   
โทรศัพท์มือถือ  096-820-8817   โทรศัพท์ 02-168-1101-6  ต่อ 116 โทรสำร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เรื่อง โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.  
เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.  
  2. ก ำหนดกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.  
 

ด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีชื่อย่อว่ำ  
กสจ. ได้จัดโครงกำรอบรมให้แก่สมำชิก กสจ. เพื่อให้สมำชิก กสจ. สำมำรถสร้ำงทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ชีวิตประจ ำวันหรือในกำรท ำงำน  และเพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรปรับชั้นปรับต ำแหน่งงำน อีกทั้งยังสำมำรถน ำไป
สร้ำงอำชีพเพ่ือก่อให้เกิดรำยได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในกำรด ำรงชีวิต  โดย กสจ. ได้ร่วมกับ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี ในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสมำชิก  กสจ.  ในวันเสาร์ที่ 17  และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  
2562  ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย    

ส ำนักงำน  กสจ.  ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรดังกล่ำวให้แก่สมำชิก  
กสจ. ในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมฝึกอบรม ซึ่งมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2  โดยสมำชิก กสจ. ที่สนใจ
สำมำรถกรอกใบสมัครเข้ำรับกำรอบรมดังกล่ำวและส่งกลับมำยังส ำนักงำน  ภายในวันที ่8 สิงหาคม 2562  ทั้งนี้ ผู้
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมดังกล่ำวไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอำชีพ และสมำชิกสำมำรถขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงจำกหน่วยงำนต้นสังกัดได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยถือว่ำเป็นกำร
มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  เนื่องจำกเป็นสวัสดิกำรที่รัฐจัดให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร และ กสจ. จะท ำกำร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนทำงเว็บไซต์  WWW.GPEF.OR.TH 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
(นำยวิสิฐำ   ตั้งจิตนบ) 

ผู้จัดกำรส ำนักงำน  กสจ.  
 

http://www.gpef.or.th/


 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

ก าหนดจัดทีวิ่ทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
ในวันเสาร์ที ่17  และวันอาทิตย์ท่ี 18 สิงหาคม  2562  
****************************************** 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม  2562 

เวลา  ก าหนดการ 

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. 

กล่าวรายงานวตัถุประสงค์การจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย ผู้จัดการส านักงาน กสจ.   
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   

 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวรายละเอียดการจัดฝึกอบรมพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  

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

และ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2562  

เวลา  ก าหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบตัรให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรม  

โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเลี้ยงของว่างและอาหารกลางวนั    
 

  
 



 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก  กสจ.  ก าหนดจัดที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
 

ส าหรับผู้สมัครกรอก (ตัวบรรจง)       ****ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาแจกเพ่ือนสมาชิก กสจ. ได้ **** 
1. ช่ือนาย/นาง/นางสาว …………………….……………… นามสกลุ ………………………………….…………….. อาย…ุ...………….ปี 
2. เลขประจ าตวัประชาชน           เกษียณอายรุาชการในปี ……………………………….. 

3. วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเขา้ร่วมอบรม   

 เพื่อใชใ้นการปรับชั้นปรับต าแหน่งงาน  เพื่อสร้างรายไดห้รืออาชีพเสริม  อ่ืนๆ.......................... 
โทรศัพท์มือถือ...............................................................................  
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน เน่ืองจากจะส่งข้อความแจ้งผลการลงทะเบียนไปยงัเบอร์โทรศัพท์มือถือ 
4. ท่ีท างานช่ือหน่วยงาน......................................................................................ถนน/ซอย..........................................ต าบล/แขวง..................
อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................... 

5. มีความประสงคข์อเขา้รับการอบรมโดยเรียงล าดบัตามความตอ้งการ  ดงัน้ี (โปรดกรอกเลข 1 ถึง 11ในช่องล าดบัท่ีตอ้งการ โดยเรียงตาม
ความตอ้งการมากท่ีสุดคือ 1 และน้อยท่ีสุดคือ 11) ล าดับที่จะได้อบรมคือที่เลือกไว้ล าดับที่ 1 หากกรณี
หลกัสูตรท่ีเลือกไวล้ าดบัท่ี 1 ไม่เปิดอบรมทางส านกังาน กสจ. สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนในล าดบัถดัไปท่ีท่านไดเ้ลือกไว ้
โปรดเลือกหลกัสูตรทีจ่ะเข้ารับการอบรมให้ตรงกบัความต้องการของท่านมากทีสุ่ดเน่ืองจากจะไม่สามารถเปลีย่นหลกัสูตรหลงัประกาศรายช่ือ 

หลกัสูตรระยะส้ัน 2 วนั 12 ช่ัวโมง วันเสาร์ที ่17  และวนัอาทติย์ที ่18 สิงหาคม 2562  มีดังนี ้ 
ล าดบัท่ีตอ้งการ หลกัสูตร (หลกัสูตรละ  12 ชัว่โมง)    ล าดบัท่ีตอ้งการ หลกัสูตร (หลกัสูตรละ  12 ชัว่โมง)   

 การบ ารุงรักษารถยนต ์   งานมุง้ลวดอลูมิเนียม 
 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร   ช่อดอกไมจ้ากธนบตัร 
 การติดตั้งจานดาวเทียม   กางเกงยางยดื 
 การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้   การนวดเพ่ือผอ่นคลาย 
 การตดัผมชาย   การท าธุรกิจป้ิงยา่ง 
 การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ)  

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน และมกีารจดัเลีย้งอาหารกลางวนั                                       
ลงนาม........................................................................ 

 

หมายเหตุ :โปรดส่งใบสมคัรมายงัส านักงาน กสจ.  ภายในวนัที ่ 8  สิงหาคม 2562  โดยวิธีการดงันี ้
1. E-mail : jantima.gpef@gmail.com 

2. โทรสารท่ีหมายเลข  02-168-1108 

3.  LINE ID  :  @GPEF  หรือสแกนบาร์โค้ด  
4. ทางไปรษณีย์ ให้จดัส่งที่ ส านักงาน  กสจ.  เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ 

อาคารเอ ช้ัน 23   ถนนพระราม9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

ส านักงาน กสจ. จะแจ้งผลการพจิารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ให้สมาชิก  กสจ.  ทราบผ่านทาง 

SMS ไปยงัหมายเลขโทรศัพท์มือถือ   ประกาศรายช่ือทาง  WWW.GPEF.OR.TH   ในวนัที ่9  สิงหาคม 2562   
หากตรวจสอบรายช่ือ-หลกัสูตรแล้วไม่ถูกต้องให้ตดิต่อกลับ  กสจ.   

mailto:jantima.gpef@gmail.com

