
สาํนกังาน  กสจ.   

นางสาวจนัทิมา  ไตรมงคลเจริญ   ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังาน กสจ. 

โทร. 096-820-8817  โทรศพัท ์02-168-1101-6  ต่อ 116  โทรสาร 02–168–1107 
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ท่ี กสจ. 002/ว.288 สํานักงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ้างประจาํของ

ส่วนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ (กสจ.)  33/4 เดอะไนน์ทาวน์เวอร์ 

แกรนด์พระราม 9  อาคารเอ ชั้น23  ถนนพระราม 9  เขต

หว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  

22  มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมเลือกตั้งกรรมการ  กสจ. ชุดท่ี 12 

เรียน ปลดักระทรวง อธิบดี เลขานุการกรม ผูอ้าํนวยการ เลขาธิการ  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. ประกาศรายช่ือผูแ้ทนส่วนราชการท่ีมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ กสจ.  ชุดท่ี 12 

2. กาํหนดการประชุมเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 12

ตามท่ี สํานกังาน  กสจ. ไดข้อให้คดัเลือกผูแ้ทนส่วนราชการเพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการ  กสจ. ชุดท่ี 12 

ซ่ึงท่านไดจ้ดัส่งผูแ้ทนมายงัสํานกังาน กสจ.  ซ่ึงมีรายช่ือผูแ้ทนฝ่ายขา้ราชการและผูแ้ทนฝ่ายสมาชิก กสจ.  ตามประกาศ

รายช่ือผูแ้ทนส่วนราชการท่ีมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ กสจ.  ชุดท่ี 12  รายช่ือท่ีส่งมาดว้ย 1   

สาํนกังาน  กสจ. จึงจดัใหมี้การประชุมคดัเลือกผูแ้ทนจากกระทรวงต่างๆ  เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการ 

กสจ. ชุดท่ี 12  ในวันพุธท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3  โรงแรมสวิสโซ

เทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde) จึงขอให้ผูแ้ทนของท่านเขา้ร่วมการประชุมเลือกตั้งกรรมการ กสจ.  ซ่ึงมี

รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อทราบ และเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  จกั

ขอบคุณยิง่ 

(นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ) 

ผูจ้ดัการสาํนกังาน  กสจ. 



 
ประกาศรายช่ือผู้แทนส่วนราชการท่ีมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ กสจ.  ชุดท่ี 12 

*********************************** 
 

ตามท่ีคณะกรรมการ กสจ. ชุดท่ี11 จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวนัท่ี  5 

กรกฎาคม  2563  และสํานกังาน  กสจ.  ไดด้าํเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ  ดาํเนินการคดัเลือกผูแ้ทนฝ่ายขา้ราชการ

และผูแ้ทนฝ่ายสมาชิก  กสจ.  ประเภทละหน่ึงท่านนั้น   

บดัน้ี  ส่วนราชการไดจ้ดัส่งรายช่ือผูแ้ทนขา้ราชการและผูแ้ทนสมาชิก  กสจ.  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   

ซ่ึงมีรายช่ือดงัน้ี      

1. รายช่ือผู้แทนส่วนราชการฝ่ายข้าราชการ   

ท่ี สังกดั ช่ือผู้แทน 

1.  สาํนกันายกรัฐมนตรี นายสุชาติ  แสงทองสวสัด์ิ  

2.  กระทรวงกลาโหม นาวาโทสัมพนัธ ์ อุดมสุข  

3.  กระทรวงการคลงั นายไว  คงทวี 

4.  กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวเบญจาภา  ทบัทอง  

5.  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นางสาวปราณปริยา  พลเยีย่ม  

6.  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ นายอนุกูล  ปีดแกว้  

7.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา  กฤตติมณีกุล 

8.  กระทรวงคมนาคม นายไพโรจน์  งามจรัส 

9.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นายภาสวิชญ ์ จุลมูล 

10.  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสราวุธ  สมทรัพย ์

11.  กระทรวงพลงังาน นายพิสิทธ์ิ  บุญคลา้ย 

12.  กระทรวงพาณิชย ์ นางสาวไพลิน  เคียงประพนัธ์ 

13.  กระทรวงมหาดไทย นางสาวเบญจวรรณ  มีเผือก  

14.  กระทรวงยติุธรรม นางอรุณวรรณ  สุขฤกษ ์

15.  กระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแกว้  

16.  กระทรวงวฒันธรรม นางสุรีย ์ เกาศล 

17.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม นางสาวนุชนภา ร่ืนอบเชย 

18.  กระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท  พฤกษากุลนนัท ์ 

19.  กระทรวงสาธารณสุข นายสรรเสริญ  นามพรหม  

20.  กระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุรียรั์ตน์  มีประเสริฐ  

21.  สาํนกังานเลขาธิการวุฒิสภา นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร 

 

/2. รายช่ือผูแ้ทนส่วนราชการฝ่ายสมาชิก กสจ. ...   

 



 2 
  

  2. รายช่ือผู้แทนส่วนราชการฝ่ายสมาชิก กสจ.     

ท่ี สังกดั ช่ือผู้แทน 

1.  สาํนกันายกรัฐมนตรี นายอนนัต ์ เกิดศิริ  

2.  กระทรวงกลาโหม นายวิโรจน์  ใจตระหนกั  

3.  กระทรวงการคลงั นายปัญญา  กล่อมจิตร 

4.  กระทรวงการต่างประเทศ นายสวสัด์ิ ผกูพทัธ ์

5.  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นางรัชญา  วฒันศึกษา  

6.  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ นางเพญ็ศรี  ชยัอาษา  

7.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางฉวีวรรณ  ตนัวีระชยัสกุล  

8.  กระทรวงคมนาคม นางอารีย ์ ลดัดาวลัย ์

9.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นางยพุเรศ  นาอุดม  

10.  กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม นางสุวรรณา  นามนอก 

11.  กระทรวงพลงังาน นายสุพจน์  เหมือนแขยด 

12.  กระทรวงพาณิชย ์ นางวรธิดา  บุณยโยธิน 

13.  กระทรวงมหาดไทย นายวีระพงศ ์ ศรีนวล  

14.  กระทรวงยติุธรรม นายชยัสิทธ์ิ  ขนัติสิทธ์ิ  

15.  กระทรวงแรงงาน นายปฏิญญา  สารสุวรรณ  

16.  กระทรวงวฒันธรรม นางสาวเชิด  จนัทศรีคาํ 

17.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม นายอาํนาจ  ธุปะละ  

18.  กระทรวงศึกษาธิการ นายนะกูล  อกัษรไวสมผล  

19.  กระทรวงสาธารณสุข นายศุภชยั  เครือเมฆ 

20.  กระทรวงอุตสาหกรรม นายมนสั  สมบูรณ์จนัทร์ 

21.  สาํนกังาน ป.ป.ช. นายกาํพล ปอแกว้  

 

 จึงขอประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั    

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  มิถุนายน พ.ศ.2563 

 

 
(นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ) 

ผูจ้ดัการสาํนกังาน  กสจ. 



กาํหนดการประชุมเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 12 

วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม  2563   ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde) 

ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ   

************************************* 

08.30 น. - 09.00 น. ผูแ้ทนส่วนราชการตรวจสอบรายช่ือและหมายเลขประจาํตวั

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเลือกตั้งกรรมการ  กสจ. ชุดท่ี 12 

หอ้งประชุมสโรชา  ชั้น 3     

09.01 น.- 09.15 น. เปิดการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 12 

โดย  นายประเสริฐ บุญเรือง  ประธานกรรมการ กสจ. 

09.16 น.- 09.30 น. ช้ีแจงขั้นตอน รายละเอียด และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ  หอ้งประชุมสโรชา  ชั้น 3   

โดย นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ  ผูจ้ดัการสาํนกังาน  กสจ. 

09.30 น.- 09.35 น.          ทาํการแยกหอ้งเลือกตั้งเป็น  2  หอ้ง 

ผู้แทนส่วนราชการฝ่ายข้าราชการ  ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3    (ห้องเดิม) 

ผู้แทนส่วนราชการฝ่ายสมาชิก กสจ. ห้องประชุมนิลุบล  ช้ัน 3 (ห้องด้านข้าง) 

***หมายเหตุ  ผู้แทนส่วนราชการแต่ละท่านต้องเดินทางมาทําการคัดเลือกก่อนเร่ิมต้นการแสดงวิสัยทัศน์*** 

09.35 น. - 09.45 น.          สํานักงาน กสจ. รายงานจํานวนผู้แทนส่วนราชการ และเร่ิมต้นแนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน์ 

09.45 น. - 10.55 น.          ผูแ้ทนส่วนราชการแนะนาํตวัและแสดงวิสัยทศัน์ ท่านละไม่เกนิ 3 นาที    

(ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที)  

10.55 น. – 11.20 น.          การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  กสจ. ชุดท่ี 12  

11.20 น. - 11.30 น. การนบัคะแนนเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 12 

(กรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากนั ให้ประธานกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 11 เป็นผู้ทําการจับสลากเรียงลาํดับท่ี) 

********************************************* 

11.30 น. - 11.45 น. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ  และเลขานุการ ชุดท่ี 12 

ณ ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3 

เฉพาะผูแ้ทนโดยตาํแหน่งจากกรมบญัชีกลาง สาํนกังบประมาณ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั
และบคุคลทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้ทาํหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการ  กสจ. ชุดที่ 12 

11.45 น. - 12.00 น.         สรุปผลการเลอืกตั�งประธานกรรมการ กสจ. และเลขานกุารชุดที ่ 12 

โดย สาํนกังาน กสจ. 



แผนท่ี 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde) 

ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ    

************************************* 

สาํนกังาน กสจ.  

หากมีขอ้สงสัยติดต่อ 

คุณจนัทิมา ไตรมงคลเจริญ  ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังาน กสจ.  โทร 096-820-8817 

โทรศพัท ์02-168-1101  ต่อ 116 โทรสาร 02-168-1108  

E-mail : jantima.gpef@gmail.com

Line ID : gpef.2017 

mailto:jantima.gpef@gmail.com



