ประวัติสวนตัว
ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริ
ก หารจัดการการทํางานของคนตางดาว
๑. ชื่อ นายจรินทร$ จักกะพาก
ประธานคณะกรรมการกองทุุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
๒. การศึกษา
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรม
สตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาส
ศาสตร/
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
(
คณะรัฐศาสตร/ จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
๓. ประวัติการฝ+กอบรม
- สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูสตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนที่ 2 ปG 2557
(ธันวาคม 2556 - สิงหาคม 2557)
255
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
มการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการร
การรัฐวิสาหกิจ (DCP) ปG 2556
- นักบริหารยุทธศาสตร/การป9อ9 งก
งกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง (นยปส.) รุนที่ 1 ปG 2553 สานักงาน ป.ป.ช.
- วิทยาลัยป9องกันราชอาณาจั
าจักร (วปอ.) ปG 2550
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.)
(
รุนที่ 38
๔. ประสบการณ$ทํางาน
งาน
- ป=จจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
- อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองท
รองทองถิ่น
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
- ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
กครองทองถิ่น
- รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกคร
- รองผูวาราชการจังหวัดนาน , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร
- ผูตรวจราชการกรมการปกครอง
ครอง
- ผูอํานวยการกองกลาง สํานัักงาน
งานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราช
ลราชธานี
- หัวหนาสํานักงานจังหวัดภููเก็ต
--------------------------------------------------

ประวัติสวนตัว
รองประธานคณะกรรมการกองทุทุนเพ
เพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
๑. ชื่อ นายอนุรักษ% ทศรัตน%
๒. การศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบั
าบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓. ประวัติการฝ+กอบรม
- หลักสูตรนักบริหารงานแรงงานแ
งานและสวัสดิการสังคมระดับกลาง กระทรวงแรงงาน
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ-นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจ
ณาจักร (วปอ.) รุ-นที่ 54 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจัักร
- หลักสูตรผู$ตรวจราชการกรมม โด
โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดั
ะดับสูง : ผู$บริหารส-วนราชการ (นบส.2) รุ-นที่ 7 สํานัักงาน ก.พ.
๔. ประสบการณ%ทํางาน
- ป*จจุบัน อธิบดีกรมการจัดหางาน
างาน
- รองปลัดกระทรวงแรงงาน
- ผู$ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
งงาน
- รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
าน กร
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- ผู$ตรวจราชการกรม กรมการจั
รจัดหหางาน กระทรวงแรงงาน
- ผู$อํานวยการสํานักบริหารแรงงาน
รงงานต-างด$าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- ผู$เชี่ยวชาญเฉพาะด$านการจัจัดระบบแรงงานตระ
างด$าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรง
งแรงงาน
- จัดหางานจังหวัดนนทบุรี กรมก
รมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- จัดหางานจังหวัดเชียงใหม- กรมการจั
กรมก ดหางาน กระทรวงแรงงาน
- จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครร กร
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- จัดหางานจังหวัดตาก กรมการจ
การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- จัดหางานจังหวัดน-าน กรมการจ
การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- จัดหางานจังหวัดแพร- กรมการจ
การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- รับราชการครั้งแรก ตําแหน--ง นักวิชาการแรงงาน ระดับ 3 กรมแรงงาน กระทรวงมห
งมหาดไทย
--------------------------------------------------

ประวัติส1วนตัว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูเชี่ยวชาญ
ชาญดานแรงงาน)
๑. ชื่อ นายสุวิทย สุมาลา
วัน เดือน ป ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙
๒๔๙

อายุ ๖๑ ป

๒. การศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบััณฑิต (รัฐศาสตร)
- ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบั
หาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย)
๓. ประวัติการฝ,กอบรม
- นบร. ๗
- นบส. ๕๓
- ปรม.๑๐
๔. ประสบการณทํางาน
- สวัสดิการและคุ-มครองแรงงานจ
งานจังหวัดสมุทรปราการ/ปทุมธานี
- รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ
ะคุ-มครองแรงงาน
- ผู-ตรวจราชการกระทรวง กระทร
ระทรวงแรงงาน
- รองปลัดกระทรวง กระทรวงแรง
งแรงงาน
๕. ที่อยู1ป2จจุบัน
- ๗๐๕ ซอยบี ๓ หมู6 ๓ หมู6บา- นส
นสินธร ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตําบลบางพูน อ.เมือง จังหหวัดปทุมธานี
๑๒๐๐๐ โทร. ๐๘๑ ๘๓๑ ๕๗๒๔
๕๗๒

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

ประวัติส1วนตัว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูเชี่ยวชาญ
ชาญดานการคลัง)
๑. ชื่อ นางกาญจนา เทวะศิลชััยกุล
วัน เดือน ป ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๙๘
๒๔๙

อายุ ๖๒ ป

๒. การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิ
าล
ทยาลัย
- ปริญญาโท สังคมสงเคราะหศาส
หศาสตร สาขาสวัสดิการแรงงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
าสตร
๓. ประวัติการฝ*กอบรม
- นักบริหารแรงงาน รุ.น ๖ กรมสว
รมสวัสดิการและคุ0มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส
ณะสําหรับผู0บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ.น ๗ สถาบันพระปก
ระปกเกล0า
๔. ประสบการณ.ทํางาน
- ผู0ตรวจราชการกรม กรมสวััสดิการและคุ0มครองแรงงาน
- รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ
ะคุ0มครองแรงงาน
- ผู0ตรวจราชการกระทรวง กระทร
ระทรวงแรงงาน
๕. ที่อยู1ป2จจุบัน
- ๔๐๐๔/๑๘๖ ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๘๙ ๗๘๑ ๙๖๗๗

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

ประวัติส0วนตัว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูเชี่ยวชาญ
ชาญดานเศรษฐศาสตร*)
๑. ชื่อ นายวัชระ แววดํา

อายุ
ายุ ๔๗ ป6

๒. การศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิิทยาลั
ยาลยธรรมศาสตร
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ameri
merican University of Shajah , UAE
- การจัดการดุษฎีบัณฑิต Jaipur
ipur National University , Rajasthan , India
- หลักสูตรนักวิเคราะหหลักทรัรัพยยและการลงทุน (CISA) ตลาดหลักทรัพยแหFงประเทศไ
เทศไทย
๓. ประสบการณ*ทํางานภาครัฐ
กลางและแอฟริกาเหนือ สํานักงานผูCแทนการคCาไทย
- ที่ปรึกษาภูมิภาคตะวันออกกลาง
- กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ คณะกรร
ะกรรมการบริหารแรงงานตFางดCาวหลบหนีเขCาเมือง
- กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ คณะกรร
ะกรรมการกองทุนเพื่อการสFงคนตFางดCาวกลับออกไปนอกร
นอกราชอาณาจักร
- อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจั
กรอง ดสรรเงินกองทุนเพื่อการสFงคนตFางดCาวกลับั ออก
ออกไปนอกราชอาณาจักร
- คณะทํางานกํากับติดตามการแ
ารแกCไขปIญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนสFง คณะอนุกรรมการกล
ารกลั่นกรองแผนการแกCไขปIญหารัฐวิสาหกิจ คณะกร
ะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประสบการณ*ทํางานภาคธุรกิจ
- กรรมการบริหาร บริษัท คอรแว
อรแวเรี่ยน แคปปLตอล
- ผูCจัดการฝNายวิเคราะหการลงทุ
งทุน The National Investor , UAE
- ผูCจัดการกองทุน Abu Dhabi
bi In
Investment Authority , UAE
- ผูCอํานวยการฝNายพัฒนาธุรกิิจ บบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมหานคร จํากัด
- ผูCอํานวยการฝNายคCาหลักทรััพยสถาบั
ยส นและตFางประเทศ บริษัทหลักทรัพยเอกเอเชีชีย จจํากัด (มหาชน)
- ผูCชFวยผูจC ัดการฝNายคCาหลักทรัรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพยนิธิภัทร จํากัด
- ปIจจุบันประธานเจCาหนCาที่ฝNายก
ยการลงทุน กลุFมบริษัทสมารท เวท
๕. ที่อยู0ป1จจุบัน
- ๔๔๑๒/๕ หมูFบCานสินสุข-โพธิ
พธิ์แกกCว ซอยลาดพรCาว๑๐๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปL
ะปL กทม
ก ๑๐๒๔๐
โทร. ๐๘๑ ๒๙๘ ๐๐๐๔ , ๐๒ ๗๓๖
๗ ๙๖๗๗
------------------------------------------------------

ประวัติส2วนตัว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูเชี่ยวชาญ
ชาญดานการบริหาร)
๑. ชื่อ นางสาวอัญชลี สินธุพันธ#
วัน เดือน ป ๑ มีนาคม ๒๔๙๙

อายุ ๖๑ ป

๒. การศึกษา
- ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรบั
ตรบัณฑิต (เอก สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. ประวัติการฝ-กอบรม
- Employment Administration
ration Japan
- Migration South Korea
สาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเก
ปกเกลDา
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิกิจสาธ
๔. ประสบการณ#ทํางาน
- อัครราชทูตที่ปรึกษาฝIายแรงงาน
รงงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุIน
- จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
- ผูDอํานวยการกองแผนงานและสาร
ละสารสนเทศ
- อํานวยการกองสNงเสริมการมีมีงาน
านทํา
- ผูDอํานวยการสํานักบริหารแรงงาน
รงงานไทยไปตNางประเทศ
- ผูDตรวจราชการกรม กรมการจั
รจัดหหางาน
- รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
๕. ที่อยู2ป3จจุบัน
- ๒๐๙๗/๓๔๘ Ideo Mobi ตึก A ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทร. ๐๘๑ ๓๗๒ ๕๐๗๗

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

ประวัติส2วนตัว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผูเชี่ยวชาญ
ชาญดานกฎหมาย)
๑. ชื่อ นายชาติพงษ! จีระพันธุ
วัน เดือน ป ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๐
๒๕๐

อายุ ๖๐ ป

๒. การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิิต มหาวิ
ม ทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย
๓. ประวัติการฝ,กอบรม
- หลักสูตรการดําเนินคดีทรัพยสินทางป,ญญา Department of Commerce USA.
- วิทยาลัยป-องกันราชอาณาจั
าจักร ปรอ.
ป รุ3นที่ ๒๓
- นักบริหารระดับสูง (วตท.รุุ3นที่ ๑๖) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
๔. ประสบการณ!ทํางาน
- อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
- อัยการผู7เชี่ยวชาญพิเศษ สําํ นักงงานคดีทรัพยสินทางป,ญญาและการค7าระหว3างประเท
ระเทศ
- อัยการพิเศษฝ:าย สํานักงานคดี
คดีแรงงาน
- อัยการพิเศษฝ:าย สํานักคดีีอาญากรุ
าญ งเทพใต7
- อัยการพิเศษฝ:าย สํานักคดีีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
- รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
คดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
๕. ที่อยู2ป3จจุบัน
- ๒๒/๑๒๓ หมู3บ7านวินดมิลล ซอย EAST ๕ ถนนบางนา-ตราด กม.๑๐.๕ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
๔๐ โทร. ๐๒ ๗๕๐ ๒๑๖๙ , ๐๘๙ ๒๐๒ ๐๙๖๐ , ๐๙๑
๙๑ ๗๕๒ ๒๓๓๑
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