
 
ท่ี กสจ. 002/ว.276 สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำ

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

 

13  ธันวาคม 2562 
 

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

เรื่อง โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
เรียน หัวหนาสวนราชการ  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ใบสมัครเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
  2. กำหนดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
 

ดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว ซ่ึงมีชื่อยอวา  
กสจ. ไดจัดโครงการอบรมใหแกสมาชิก กสจ. เพื่อใหสมาชิก กสจ. สามารถสรางทักษะความรูความสามารถใน
ชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน  และเพื่อนำไปใชประกอบการปรับชั้นปรับตำแหนงงาน อีกทั้งยังสามารถนำไป
สรางอาชีพเพ่ือกอใหเกิดรายไดท่ีพอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต  โดย กสจ. ไดรวมกับ รวมกับ สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค ๖ ขอนแกน  กำหนดจัดงานในวันเสารท่ี  22 และวันอาทิตยท่ี  23  กุมภาพันธ 2563   

สำนักงาน  กสจ.  ขอความอนุเคราะหจากทานในการประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหแกสมาชิก  
กสจ. ในหนวยงานของทานเขารวมฝกอบรม ซ่ึงมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 และ 2  โดยสมาชิก กสจ. ท่ี
สนใจสามารถกรอกใบสมัครเขารับการอบรมดังกลาวและสงกลับมายังสำนักงาน  ภายในวันท่ี 11  กุมภาพันธ  
2563  

ท้ังนี้ ผูท่ีเขารับการฝกอบรมดังกลาวไมตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ และสมาชิกสามารถ
ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางจากหนวยงานตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไป
ราชการ โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหแกลูกจางประจำของสวน
ราชการ และ กสจ. จะทำการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมผานทางเว็บไซต  WWW.GPEF.OR.TH 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  จักขอบคุณยิ่ง  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(นายวิสิฐา   ตั้งจิตนบ) 

ผูจัดการสำนักงาน  กสจ.  
 

 

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


 
ท่ี กสจ. 002/ว.275 สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำ

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

 

  9  ธันวาคม 2562  
 

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

เรื่อง โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
เรียน สมาชิก  กสจ. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ใบสมัครเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
  2. กำหนดการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
 
 

ดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว ซ่ึงมีชื่อยอวา  
กสจ. ไดจัดโครงการอบรมใหแกสมาชิก กสจ. เพ่ือใหสมาชิก กสจ. สามารถสรางทักษะความรูความสามารถใน
ชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน  และเพ่ือนำไปใชประกอบการปรับชั้นปรับตำแหนงงาน อีกท้ังยังสามารถนำไปสราง

อาชีพเพ่ือกอใหเกิดรายไดท่ีพอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น      

วันเสารท่ี  22 และวันอาทิตยท่ี  23  กุมภาพันธ 2563  ซ่ึงมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 และ 2    

สำนักงาน  กสจ.  ขอเชิญชวนทานเขารวมฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม โดยสมาชิกท่ีสนใจโปรด
ศึกษารายละเอียดตามแบบใบสมัครและกรอกใบสมัครเขารับการฝกอบรมสงกลับมายังสำนักงาน ภายในวันท่ี  11  
กุมภาพันธ  2563  

ท้ังนี้ ผูท่ีเขารับการฝกอบรมอาชีพดังกลาวไมตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ และสมาชิก
สามารถขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางจากหนวยงานตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เดินทางไปราชการ โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหแกลูกจางประจำของ
สวนราชการ และ กสจ. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมผานทางเว็บไซต  WWW.GPEF.OR.TH 

  จึงเรียนมาเพ่ือเขารวมโครงการดังกลาว 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(นายวิสิฐา   ตั้งจิตนบ) 

ผูจัดการสำนักงาน  กสจ.  
 

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


 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก  กสจ.  กาํหนดจดัท่ีสถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น  

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

1. ช่ือนาย/นาง/นางสาว …………………….……………… นามสกุล ………………………………….…………….. อาย…ุ...………….ปี 

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

3. วตัถปุระสงคใ์นการสมคัรเขา้ร่วมอบรม   

 เพื่อใชใ้นการปรับชั้นปรับตาํแหน่งงาน  เพื่อสร้างรายไดห้รืออาชีพเสริม  อ่ืนๆ.......................... 

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

โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน เน่ืองจากจะส่งข้อความแจ้งผลการลงทะเบียนไปยงัเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

4. ท่ีทาํงานช่ือหน่วยงาน......................................................................................ถนน/ซอย..........................................ตาํบล/แขวง..................

อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศพัทท่ี์ทาํงาน............................................... 

5. มีความประสงคข์อเขา้รับการอบรมโดยเรียงลาํดบัตามความตอ้งการ  ดงัน้ี (โปรดกรอกเลข 1 ถึง 13ในช่องลาํดบัท่ีตอ้งการ โดยเรียงตาม

ความตอ้งการมากท่ีสุดคือ 1 และนอ้ยท่ีสุดคือ 15) ลาํดับที่จะได้อบรมคือที่เลือกไว้ลาํดับที่ 
6.  หากกรณีหลกัสูตรท่ีเลือกไวล้าํดบัท่ี 1 ไม่เปิดอบรมทางสํานกังาน กสจ. สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนในลาํดบัถดัไปท่ีท่านได้

เลือกไว ้โปรดเลือกหลักสูตรท่ีจะเข้ารับการอบรมให้ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุดเน่ืองจากจะไม่สามารถเปลี่ยนหลักสูตรหลังประกาศ

รายช่ือ  

ลาํดบัท่ีตอ้งการ หลกัสูตร (หลกัสูตรละ  12 ชัว่โมง)    ลาํดบัท่ีตอ้งการ หลกัสูตร (หลกัสูตรละ  12 ชัว่โมง)   

 การบำรุงรักษารถยนตเบ้ืองตน   การติดตั้งกลองวงจรปด 

 การขัดสรีถยนต   การติดตั้งจานดาวเทียม 

 การปูกระเบ้ือง   การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

 การทำมุงลวด   การซอมอุปกรณไฟฟาภายในบานเบ้ืองตน 

 การทำเฟอรนิเจอรไมเทียม    การตัดผมชาย 

 
การเดินสายไฟฟาภายในอาคารเบ้ืองตน   การประกอบอาหารไทย แกงเขียวหวาน

ลูกช้ินปลา ไกผดัเม็ดมะมวงหมิพานต ยำสาม
กรอบ 

 
การทำเหล็กดัดเบ้ืองตน  
(ผูเขาฝกมีพ้ืนฐานงานเช่ือม) 

  การประกอบอาหารวาง  
ขนมจีบ ซาลาเปา หมสูะเตะ 

 
การทำเหล็กดัดเบ้ืองตน  
(ผูเขาฝกมีพ้ืนฐานงานเช่ือม)  

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน และมีการจัดเลีย้งอาหารกลางวัน                                        

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

หมายเหตุ :โปรดส่งใบสมัครมายังสํานักงาน กสจ.  ภายในวันท่ี 11  กุมภาพนัธ์  2563 โดยวิธีการดังนี ้

1. ทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งท่ี สํานักงาน  กสจ.  เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ 

อาคารเอ ช้ัน 23   ถนนพระราม9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

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

3. โทรสารท่ีหมายเลข  02-168-1108                                                                           

 

4. LINE   :  สแกนบาร์โค้ด                                              

 

สํานักงาน กสจ. จะแจ้งผลการพจิารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ให้สมาชิก  กสจ.  ทราบผ่านทาง  SMS ไปยัง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   / ประกาศรายช่ือทาง  WWW.GPEF.OR.TH   ในวันท่ี  14 กุมภาพนัธ์   2563 

mailto:jantima.gpef@gmail.com


 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

กำหนดจัดท่ีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๖ ขอนแกน  
ในวันเสารท่ี  22 และวันอาทิตยท่ี  23  กุมภาพันธ 2563   

****************************************** 
วันเสาร 

เวลา  กำหนดการ 

08.30 น. ถึง 09.00  น. ลงทะเบียน และแจกของที่ระลกึ  
พรอมแจกของวาง  

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

กลาวรายงานวตัถุประสงคการจดัโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย ผูจัดการสำนักงาน กสจ.   
กลาวเปดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 วันอาทิตย  

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. พิธีมอบวุฒิบตัรใหแกสมาชิกที่เขารับการฝกอบรม  

โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเลี้ยงของวางและอาหารกลางวนั    
 

  
 


