
                                                                             
ท่ี กสจ.ปช.002/ว.002 สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของ
   ส่วนราชการ ซึ ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  เลขที ่ 33/4
   อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  ชั ้น 23  
   อาคารเอ  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

      24 ธันวาคม 2564 
เร่ือง เชิญชวนเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. กำหนดการ 

  2. แบบแจ้งรายช่ือเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ฯ 
  3. แผนท่ีโรงแรม 

  ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) กำหนด
จัดประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่  11  กุมภาพันธ์  
2565 ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี  เวลา 08.00 
– 16.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 วัตถุประสงค์เพื่อเชิญลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
กสจ. รับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหว ผลการดำเนินงาน นโยบายการลงทุน สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กสจ.  

กสจ. ขอความอนุเคราะห์ท่าน  ดังน้ี  
1. มอบหมายลูกจ้างประจำท่ีเป็นสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงาน กสจ. เข้าร่วมงาน

ประชาสัมพันธ์ฯ โดยแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมงาน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
2. อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางและค่าที่พักกับหน่วยงานของท่าน สำหรับ
การจัดงานคร้ังน้ี กสจ.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเอกสารต่างๆ) 
  ทั้งนี้ โปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน กลับมายัง สำนักงาน กสจ. ภายในวันศุกร์ที่  4  กุมภาพันธ์  
2565  ผ่านช่องทางใด ช่องทางหน่ึง ดังน้ี  

- ทางอีเมล์ : pr.gpef@gmail.com 
- ทางไลน์ : สแกนผ่าน QR Code (ด้านล่าง) หรือ ID : @GPEF 

กสจ. จะประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ www.gpef.or.th  ในวันจันทร์ท่ี   7  กุมภาพันธ์ 2565 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบคุณย่ิง 
                  

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   

                                           (นายวิสิฐา   ต้ังจิตนบ) 
                                            ผู้จัดการสำนักงาน กสจ. 

 
 
 
สำนักงาน กสจ. โทรศัพท์ : 096-820-8817  
Line ID: @GPEF  
เว็บไซต ์:  www.gpef.or.th  
 
  

 



 
กำหนดการ 

ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดลำปาง 
วันศุกร์ท่ี 11  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ  ห้องทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม ช้ัน 3  ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. วีดีทัศน์แนะนำ กสจ. 
09.15 – 09.25 น. กล่าวรายงานโดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ  ผู้จัดการสำนักงาน กสจ. 
09.25 – 10.15 น. เปิดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์  โดย นายไว คงทวี ประธานกรรมการ กสจ. 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยาย “โครงสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลการดำเนินงาน กสจ. สิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการต่างๆ สำหรับสมาชิก กสจ.” โดย คณะกรรมการ กสจ.  
12.00 - 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น. อภิปรายปัญหา ถาม - ตอบ 
13.00 – 16.00 น.  การบรรยายเร่ืองส่ิงท่ีการดำเนินการขอรับเงิน กสจ. และการตรวจสอบยอดเงิน กสจ. 
   โดย  ผู้แทนคณะกรรมการ กสจ. 
   วิทยากรจากสำนักงาน กสจ.  
  โดย  นางสาวจันทิมา  ไตรมงคลเจริญ  รองผู้จัดการสำนักงาน กสจ. และ  
   นางสาววรลักษณ์ เจตเกษกิจ  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก กสจ.  
 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ห้องประชุมเวียงแก้ว ช้ัน 2   



  
สิง่ที่ส่งมาด้วย  2 

 
แบบแจ้งรายช่ือเข้าร่วมงาน 

สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กสจ.  
วันศุกร์ท่ี 11  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ  ห้องทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม ช้ัน 3  ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

 
หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………… 
สังกัด……………………………………………………………………จังหวัด……………………….…………………….……………………. 
โทรศัพท์……………………………………….……..….…………….โทรสาร…………………..………………………………..…………… 
 * โปรดพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง * 

ลำดับ เลขบัตรประชาชน ช่ือ - นามสกุล เบอร์มือถือ โปรดทำเคร่ืองหมาย ü 
สมาชิก กสจ. เจ้าหน้าท่ี 

      
      
      
      
      

เง่ือนไขการเข้าร่วมงาน  ผู้ที่เข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามเกณฑ์กำหนด  หรือมีผลตรวจ
โควิด-19 ด้วย ATK หรือ PCR ท่ียืนยันว่าไม่พบเช้ือภายใน 72 ช่ัวโมง และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  
 

     ลงช่ือ……………………………………………... (หัวหน้าหน่วยงาน) 
                                      (……..…………………………………………..)   

  ตำแหน่ง…………………………………………..………. 

หมายเหตุ :    
กรุณาแจ้งรายช่ือฯ มายังสำนักงาน กสจ. ในวันศุกร์ท่ี  4  กุมภาพันธ์ 2565ผ่านช่องทางใด ช่องทางหน่ึง ดังน้ี  

- ทางอีเมล์ : pr.gpef@gmail.com 
- ทางไลน์ : สแกนผ่าน QR Code (ด้านล่าง) หรือ ID : @GPEF 

โดย กสจ. จะแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมงาน ผ่านทางเว็บไชต์ www.gpef.or.th ในวันจันทร์ท่ี  7  กุมภาพันธ์ 2565 
 
สำนักงาน กสจ. โทรศัพท์ : 096-820-8817  
เว็บไซต์ :  www.gpef.or.th  

Line ID: @GPEF  
 


