
                                                                            
ที่ กสจ. 002/ว.165  สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของ
   สวนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ .)  เลขที่  33/4
   อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9  ชั้น 23  
   อาคารเอ  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 

      9 กรกฎาคม   2562 

เร่ือง เชิญชวนเขารวมงานการประชาสัมพันธ กสจ. พบสมาชิก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ.  

เรียน หัวหนาสวนราชการ 

สิ่งที่สงมาดวย 1. กําหนดการ 
  2. แบบแจงรายชื่อเขารวมงานประชาสัมพนัธฯ 
  3. แบบแจงรายชื่อเขารวมพิธีมุฑิตาจิต (ถามี) 
  4.  แผนที่โรงแรม 

  ดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.) กําหนด
จัดประชาสัมพันธ กสจ. พบสมาชิก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดบุรีรัมย ในวันศุกรที่  13  กันยายน  
2562  ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล เอ ชั้น 1 โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 วัตถุประสงคเพื่อเชิญลูกจางประจําที่เปนสมาชิก กสจ. และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ. รับทราบ
ขาวสารความเคลื่อนไหว ผลการดําเนินงาน นโยบายการลงทุน สิทธิประโยชนจากการเปนสมาชกิ กสจ. และเพื่อเขารวม
พิธีมุฑิตาจิตรับใบประกาศเกียรติคุณสําหรับสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2562 

กสจ. ขอความอนุเคราะหทาน  ดังนี้  
1. มอบหมายลูกจางประจําที่เปนสมาชิก กสจ. จํานวน 1 คน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กสจ. 

จํานวน 1 คน  เขารวมงานประชาสัมพันธฯ โดยแจงรายชื่อผูเขารวมงาน ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
2. อนุญาตใหสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2562 เขารวมพิธีมุฑิตาจิต ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 (ถามี) 
3. อนุมัติใหผูเขารวมงานสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดตามพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (เบิกคาใชจายการเดินทางและคาที่พักกับหนวยงานของทาน สําหรับ
การจัดงานคร้ังนี้ กสจ.จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองดื่ม และคาเอกสารตางๆ) 
  ทั้งนี้ โปรดแจงรายชื่อผูเขารวมงาน กลับมายัง สํานักงาน กสจ. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
ผานชองทางใด ชองทางหนึ่ง ดังนี้  
  - โทรสาร : 02 168 1108   
  - ทางอีเมล : pr.gpef@gmail.com 

- ทางไลน : สแกนผาน QR Code (ดานลาง) หรือ ID : @131xpcxz 
- ไปรษณีย : สํานักงาน กสจ. เลขที ่33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระรามเกา 

ชั้น 23 อาคารเอ  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 

กสจ. จะประกาศรายชื่อผูเขารวมงานผานทางเว็บไซต www.gpef.or.th  ในวันที่ 3 กันยายน 2562 

   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา จักขอบคุณยิ่ง 

                  
  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                            
   

                                           (นายวสิิฐา   ตั้งจิตนบ) 
                                            ผูจัดการสํานักงาน กสจ. 

 
สํานักงาน กสจ. โทรศัพท : 02 168 1101-7   โทรสาร : 02 168 1108   เว็บไซต :  www.gpef.or.th  
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กําหนดการ 

ประชาสัมพันธ กสจ. พบสมาชิกและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดบุรีรัมย 
วันศุกรท่ี  13  กันยายน  2562   เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ  หองคอนเวนช่ันฮอลล เอ  ช้ัน 1  โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. วีดีทัศนแนะนํา กสจ. 

09.15 – 09.25 น. กลาวรายงาน 

   โดย นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ  ผูจัดการสํานักงาน กสจ. 

09.25 – 10.30 น. เปดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ  

   โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง  ประธานกรรมการ กสจ. 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.40 – 12.00 น. พิธีมุฑิตาจิต (มอบใบประกาศเกียรติคุณสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2562 ) 

13.0 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การบรรยาย “โครงสรางกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผลการดําเนินงาน กสจ. สิทธิประโยชนและ

สวัสดิการตางๆ สําหรับสมาชิก กสจ.” โดย คณะกรรมการ กสจ. ดังนี้ 

 นายประเสริฐ  บุญเรือง นางแกวกาญจน  วสุพรพงศ นายบุญชู  ประสพกิจถาวร 

 นายวุฒิพงศ  จิตตั้งสกุล นายพัชระ  ตั้งพานิช นายสุระ วิเศษศักดิ์ 

 นายไว  คงทวี  นายสุทธิ  สุโกศล  นายวุฒิศักดิ์  ณ อุบล 

 นายจรัญ  เหมือนแขยด นายสมชาย  สุดลอย นายธนะ  บํารุงแสง 

 นายศุภชัย  เครือเมฆ นายสมคิด  ชินทรักษา นางยุพา  วีระทรัพย 

14.30 – 16.00 น. อภิปรายปญหา ถาม – ตอบ 

 

 

 

13.00 – 16.00 น. การบรรยายเร่ือง “ข้ันตอนการปฎิบัติงาน กสจ. สําหรับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน กสจ.” 

 โดย  ผูแทนคณะกรรมการ กสจ. 

   วิทยากรจากสํานักงานคลังจังหวัด 

   วิทยากรจากสํานักงาน กสจ. 

   วิทยากรจาก บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

หองคอนเวนชั่นฮอลล เอ ชั้น 1 

หองโนนสุวรรณ ชั้น 1 (แยกหอง เฉพาะเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน กสจ.) 
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แบบแจงรายช่ือเขารวมงาน 

สัมมนาประชาสัมพันธ กสจ. พบสมาชิก และเจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน กสจ. จังหวัดบุรีรัมย 
วันศุกรท่ี  13  กันยายน  2562   เวลา 08.00 – 16.00 น. 

               ณ  หองคอนเวนช่ันฮอลล เอ  ช้ัน 1   โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………… 

สังกัด……………………………………………………………………จังหวัด……………………….…………………….……………………. 

โทรศัพท……………………………………….……..….…………….โทรสาร…………………..………………………………..…………… 

 * โปรดพิมพ หรือเขียนตัวบรรจง * 

ลําดับ เลขบัตรประชาชน ชื่อ - นามสกุล เบอรมือถือ 
โปรดทําเครื่องหมาย  

สมาชิก กสจ. เจาหนาท่ี 

      

      

      

      

      

      

      

      

    

     ลงชื่อ……………………………………………... (หัวหนาหนวยงาน) 

                                      (……..…………………………………………..)   

  ตําแหนง…………………………………………..………. 

หมายเหตุ :   กรุณาแจงรายชือ่ฯ มายังสํานักงาน กสจ. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ผานชองทางใด ชองทางหนึง่ ดังนี้  
- โทรสาร : 02 168 1108 
- ทางอีเมล : pr.gpef@gmail.com 
- ทางไลน : สแกนผาน QR Code (ดานลาง) หรือ ID : @131xpcxz 
- ไปรษณีย : สํานักงาน กสจ. เลขที ่33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระรามเกา 

อาคารเอ ชั้น 23  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 

โดย กสจ. จะแจงรายชื่อผูเขารวมงาน ผานทางเว็บไชต www.gpef.or.th ในวันที่ 3 กันยายน 2562  
 
 
สํานักงาน กสจ. โทรศัพท : 02 168 1101-7   โทรสาร : 02 168 1108   เว็บไซต :  www.gpef.or.th  
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แผนที่  โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
 

ท่ีอยู่ :   139 หมู ่3   ถ.จิระ   ต.อิสาณ   อ.เมือง    จ.บรีุรัมย์   31000  

โทรศพัท์: 044-613400-2  

 

ห้องพักตกึ Alvarez ราคา 1,200 บาท  รวมอาหารเช้า 

ห้องพักตกึ เทพนคร ราคา 1,000 บาท  รวมอาหารเช้า 

 

*กรุณาสํารองท่ีพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม   และจองลว่งหน้า  2 อาทิตย์  
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	ขอแสดงความนับถือ
	โทรศัพท์……………………………………….……..….…………….โทรสาร…………………..………………………………..……………
	* โปรดพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง *


