
สรุปการพัฒนารายบุคคลของ ส านักงานจัดหางานจังหวดัชุมพร

วนัทีอ่บรม ชือ่ - สกุลผู้เขา้อบรม ต าแหน่ง หลกัสตูรการอบรม/สมัมนา สถานที่ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
5-6 ม.ค. 61  นายชนะ  ศรีมาลา เจา้พนักงานแรงงานช านาญงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือขา่ยอาสาสมคัรแรงงานจงัหวัดชุมพร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ศูนยเ์รียนรู้โครงการ 

ตามพระราชประสงค์
หบุกระพง จ.เพชรบุรี

ส านักงานแรงงาน
จงัหวัดชุมพร

24-26 ม.ค. 61 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การสัมมนาเชิงปฏบิัติการด้านการท าประมงผิดกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จ.สุราฎร์ธานี

กอ.รมน.

2 ก.พ. 61 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การสัมมนาและรับฟังแถลงแผนปฏบิัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และ
ด าเนินการออกใบอนุญาตท างานใหถ้กูต้องตามกฎหมาย (ตรีเทพ)

ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)
ท าเนียบรัฐบาล กทม.

กรมการจดัหางาน

15-19 ก.พ. 62 MISS THI THI SAN ล่ามแปลภาษาเมยีนมา โครงการฝึกอบรมล่ามส าหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์ภาษาเมยีนมา โรงแรมแกว้สมยุ รีสอร์ท อ.เมอืง
จ.สุราษฎร์ธานี

13-14 ม.ีค. 61 นางสาววงศ์เดือน  คงจร นักวิชาการแรงงานช านาญการ การฝึกอบรม หลักสูตร "แผนงานประชาคมอาเซียน 2025 กบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานอาเซียน" โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม. กรมการจดัหางาน
16 ม.ีค. 61 นายกมล  เทพมณี นักวิชาการแรงงาน โครงการประชุมชี้แจง เร่ือง การท าสัญญาจา้งและการจา่ยค่าแรงงานประมงทะเล รุ่นที ่2 โรงแรมเดอะเกรชอมัพวา

จ. สมทุรสาคร
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จงัหวัดชุมพร
27 เม.ย. 61 นางสาวนิธิวดี  สายญัห์ นักวิชการแรงงาน การฝึกอบรมการปฏบิัติงานด้านกองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ คร้ังที ่3/2561 โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม. กรมการจดัหางาน

2-3 พ.ค. 61 นางสาวอญัฒิกา  ทองเปลว นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ สัมมนาเชิงปฏบิัติการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิัติการกองทุนเพือ่การบริหารจดัการการท างานของ
คนต่างด้าว   ปี 2562

โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กทม. กรมการจดัหางาน

12 พ.ค. 61 นางสาวอญัฒิกา  ทองเปลว นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ การฝึกอบรมกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของคนต่างด้าว โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กทม. กรมการจดัหางาน
12 พ.ค. 61 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การฝึกอบรมโครงการกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของคนต่างด้าว โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กทม. กรมการจดัหางาน
12 พ.ค. 61  นางสาวเยาวดี  อดุไธสง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การฝึกอบรมโครงการกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของคนต่างด้าว โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กทม. กรมการจดัหางาน

23-24 พ.ค. 61  นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การสัมมนาชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ตามโครงการเพิม่ศักยภาพผู้มรีายได้น้อยทีล่งทะเบียนสวัสดิการแหง่รัฐ หอ้งประชุม Sapphire อมิแพ็ค เมอืง
ทองธานี จ.นนทบุรี

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

23-25 พ.ค. 61 นางสาวนิภารัตน์  หนูสมคิด เจา้พนักงานแรงงาน การฝึกอบรมเครือขา่ยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผู้โยกยา้ยถิน่ฐานแบบไมป่กติในมหาสมทุรอนิเดีย โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี กอ.รมน.จงัหวัด ชพ.
21-22 ม.ิย. 61 นางชวนชม  บัวอนนท์ จดัหางานจงัหวัดชุมพร การประชุมสัมมนามอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏบิัติตามโครงการการตรวจสอบ ปราบปราม จบักมุ และ

ด าเนินคดี คนต่างด้าวลักลอบท างานโดยไมไ่ด้รับอนุญาต
ศูนยป์ระชุมอมิแพ็ค  เมอืงทองธานี

จ.นนทบุรี
กรมการจดัหางาน

28 ม.ิย. 61  นายชนะ  ศรีมาลา เจา้พนักงานแรงงานช านาญงาน การสัมมนาถา่ยทอดองค์ความรู้การพัฒนาการจดัท าประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค รัชดา กทม. กองส่งเสริมการมงีานท า กรมการจดัหางาน
11-17 ม.ิย. 61 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานเจา้หน้าทีด้่านการตรวจสอบ ปราบปราม จบักมุและด าเนินคดีผู้ฝ่ากฎหมาย 

ว่าด้วยกฎหมายการท างานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษยด้์านแรงงาน
โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก กรมการจดัหางาน

14-15 ม.ิย. 61 นายกมล  เทพมณี นักวิชาการแรงงาน การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานส่งเสริมการรับงานไปท าทีบ่้าน และกองทุน
เพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ่้าน"

โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม. กรมการจดัหางาน

26 ม.ิย. 61 นางชวนชม  บัวอนนท์ จดัหางานจงัหวัดชุมพร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏบิัติราชการยคุ 4.0" กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4-6 ก.ค. 61 นางสาวอญัฒิกา  ทองเปลว นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ สัมมนาเชิงปฏบิัติการ เพือ่จดัท าแผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการจดัหางาน พ.ศ. 2562-2564 โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม. กรมการจดัหางาน

9-13 ก.ค. 61 นางสาวจริาวรรณ  เยาวนิตย์ นักวิชาการแรงงาน การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง "การประยกุต์ใช้ขอ้มลูสถติิเพือ่การจดัท ารายงาน" ส านักงานสถติิแหง่ชาติ กทม. กรมการจดัหางาน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี



สรุปการพัฒนารายบุคคลของ ส านักงานจัดหางานจังหวดัชุมพร

วนัทีอ่บรม ชือ่ - สกุลผู้เขา้อบรม ต าแหน่ง หลกัสตูรการอบรม/สมัมนา สถานที่ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
23 ก.ค. 61 นายเอกนรินทร์  พูลสุวรรณ์ นักวิชาการแรงงาน การอบรมสร้างความตระหนักในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศกรมการจดัหางานอยา่งปลอดภยั คร้ังที ่1 อาคาร CAT Tower (บางรัก) กทม. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

23-24 ก.ค. 61 นางสาววงศ์เดือน  คงจร นักวิชาการแรงงานช านาญการ การอบรมโครงสร้างภมูคุ้ิมกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทย โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กทม. กรมการจดัหางาน
24-25 ก.ค. 61 นางสาวนิภารัตน์  หนูสมคิด เจา้พนักงานแรงงาน การอบรมแนวทางการบริหารจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมอืง 3 สัญชาติ ประจ าปี 2561 โรงแรมยนูิแลนด์

กอล์ฟ&รีสอร์ท จ.นครปฐม
กอ.รมน.จงัหวัด ชพ.

24-25 ก.ค. 61  นางสาวอมิทุมา  ไกรนาจนัทร์
นายฉตัรชัย  พัดชู

เจา้พนักงานการเงินและบัญชี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า จ.เพชรบุรี กรมการจดัหางาน

22 ส.ค. 61  นายชนะ  ศรีมาลา เจา้พนักงานแรงงานช านาญงาน โครงการสัมมนา เร่ือง การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานยคุดิจทิัล (Digital Labour market 
Transformation)

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ หว้ยขวาง กทม. กรมการจดัหางาน

26-28 ส.ค. 61 นางสาวนิธิวดี  สายญัห์ นักวิชการแรงงาน การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการใช้งานระบบอเิล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที ่2 
รุ่นที ่4

ศูนยฝึ์กอบรมคอมพิวเตอร์
กระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

14-16 ก.ย. 61  นางสาววรรณวนัช  ตันหยง
นางสาวเยาวดี  อดุไธสง

นักวิชาการแรงงาน
ช านาญการ

การประชุมสัมมนาเพือ่หารือเกีย่วกบัการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว สัญชาติกมัพูชา ชาว และ
เมยีนมา

โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก กรมการจดัหางาน

1-2 พ.ย. 61 นางชวนชม  บัวอนนท์ จดัหางานจงัหวัดชุมพร การสัมมนาเพือ่ขบัเคล่ือนการด าเนินตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมการจดัหางาน โรงแรมคุ้มภคู า จ.เชียงใหม่ กรมการจดัหางาน

19-21 พ.ย. 61 นายเอกนรินทร์  พูลสุวรรณ์ นักวิชาการแรงงาน การปรับปรุงระบบบริการจดัหางานในประเทศผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) ส านักงานปลัด กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน
16-18 พ.ย. 61 นายเอกนรินทร์  พูลสุวรรณ์ นักวิชาการแรงงาน การปรับปรุงระบบบริการจดัหางานในประเทศผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) หลักสูตร CS003 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค นนทบุรี กรมการจดัหางาน

13-14 ธ.ค. 61  นางสาวนิภารัตน์  หนูสมคิด
นางสาวดุษฎ ี หนูสมคิด

เจา้พนักงานแรงงาน
เจา้พนักงานแรงงาน

การฝึกอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพส่ือและเครือขา่ยการประชาสัมพันธ์ รุ่นที ่1 โรงแรมชุมพรการ์เด้นท์ จ.ชุมพร ส านักงานประชาสัมพันธ์ จงัหวัดชุมพร

21 ธ.ค. 61 นางสาวสุดารัตน์  พิพัฒน์ เจา้พนักงานการเงิน
และบัญชี

การฝึกอบรมระเบียบการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส านักงานคลังเขต 8 จ.สุราษฎรณ์ธานี ส านักงานคลัง
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

24 ม.ค. 61  นางสาวเยาวดี  อดุไธสง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การอบรมแนวทางการบริหารการจดัการการท างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย หอ้งอบรมคนหางานกอ่นไปท างาน
ต่างประเทศ ชั้น11 กระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

20-24 ธ.ค. 61 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การอบรมนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที ่5 โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล
ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

กรมการจดัหางาน

1 พ.ย. 61  นายชนะ  ศรีมาลา เจา้พนักงานแรงงานช านาญงาน กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยขา้ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 หอประชุมสุขมุนัยประดิษฐ์
สนง.กพ. จ.นนทบุรี

ส านักงานจงัหวัดชุมพร

15-17 ส.ค. 61 นางสาววงศ์เดือน  คงจร นักวิชาการแรงงานช านาญการ โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้ กา้วทันอาชีพใหมใ่นยคุดิจทิัล ชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม กรมการจดัหางาน
4-6 ก.ค. 61 นางสาวอญัฒิกา  ทองเปลว นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิัติการกองทุนเพือ่การบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว
โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม. กรมการจดัหางาน

12-14 ธ.ค. 61 นายกมล  เทพมณี นักวิชาการแรงงาน โครงการสัมมนาเพิม่ประสิทธิภาพด้านการป้องกนัและปราบปรามผู้เป็นภยัต่อคนหางาน โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแกน่ กรมการจดัหางาน
14-16 ก.ย. 61  นางสาวอญัฒิกา  ทองเปลว

 นางสมคิด  สุวรรณยอด
นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

โครงการอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพการเงินการคลังและการพัสดุ โรงแรม สีดา รีสอร์ท นครปฐม กรมการจดัหางาน

11 ก.ย. 61 นางชวนชม  บัวอนนท์ จดัหางานจงัหวัดชุมพร ประชุมเชิงปฏบิัติการ แนวทางการปฏบิัติงานและพิจารณาในการออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว ตาม
พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์
จ.สงขลา

กรมการจดัหางาน



สรุปการพัฒนารายบุคคลของ ส านักงานจัดหางานจังหวดัชุมพร

วนัทีอ่บรม ชือ่ - สกุลผู้เขา้อบรม ต าแหน่ง หลกัสตูรการอบรม/สมัมนา สถานที่ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
11 ก.ย. 61 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ืองแนวทางการปฏบิัติงานและพิจารณาในการออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

ตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์

จ.สงขลา
กรมการจดัหางาน

14-16 ก.ย. 61 นางชวนชม  บัวอนนท์ จดัหางานจงัหวัดชุมพร ประชุมสัมมนาเชิงปฎบิัติการเพือ่ทบทวนผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมของกรมการจดัหางาน โรงแรมสีดา รีสอร์ท
จ.นครนายก

กรมการจดัหางาน

20-21 ก.ย. 61 นางสาววงศ์เดือน  คงจร นักวิชาการแรงงานช านาญการ อบรมการใช้แบบทดสอบผู้สมคัรงานเป็นรายอาชีพ โรงแรมอสีตัน มกักะสัน กทม. กรมการจดัหางาน
15-16 พ.ย. 61  นายชนะ  ศรีมาลา เจา้พนักงานแรงงานช านาญงาน อบรมทบทวนตามโครงสร้างนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที ่2 (คร้ังที ่2) โรงแรมไมด้า ทวราวดี แกรนด์ นครปฐม

 จงัหวัดนครปฐม
กรมการจดัหางาน

17-20 ธ.ค. 61 นายธนพนธ์  สิทธิเนตร นักวิชาการแรงงาน อบรมเชิงปฏบิัติการกจิกรรมศูนยต์รีเทพเพือ่การจา้งงานครบวงจร โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก กรมการจดัหางาน
4-6 ม.ค. 62  นางชวนชม  บัวอนนท์

 นางสาวเยาวดี  อดุไธสง
จดัหางานจงัหวัดชุมพร

นักวิชาการแรงงานช านาญการ
โครงการสัมมนาเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก กรมการจดัหางาน

7 ม.ีค. 62 นางชวนชม  บัวอนนท์ จดัหางานจงัหวัดชุมพร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ "การก ากบั ติดตาม การขบัเคล่ือนนโยบาย 3 A สู่การปฏบิัติในพืน้ที่" หอ้งประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม
อาคารกระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

17-18 ม.ค. 62  นายชนะ  ศรีมาลา เจา้พนักงานแรงงานช านาญงาน อบรมการแนะแนวอาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นเขา้สู่ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โรงแรม คามโิอ อมตะบางปะกง
จ.ชลบุรี

กรมการจดัหางาน

18 ม.ค. 62 นางสมคิด  สุวรรณยอด เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน อบรมปฏบิัติงาน KTB Corporatoion Online หอ้งประชุมเกาะเสมด็ศาลากลาง
จงัหวัดชุมพร

ส านักงานคลังจงัหวัดชุมพร

15 ก.พ. 62 นายอรรถวุฒิ  สุวพิศ นักวิชาการแรงงาน การประชุมเชิงปฏบิัติการโครงการพัฒนาระบบเพือ่การตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลภาคแรงงานประมงโดยเทคโนโลยี
 Biometics ระยะที ่2

โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม. ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

15 ก.พ. 62 นายอภศัิกด์ิ  ชีวะโอสถ เจา้พนักงานแรงงาน การประชุมเชิงปฏบิัติการโครงการพัฒนาระบบเพือ่การตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลภาคแรงงานประมงโดยเทคโนโลยี
 Biometics ระยะที ่2

โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม.

26-30 ม.ีค. 62 นายกมล  เทพมณี นักวิชาการแรงงาน ส้มมนาเชิงปฏบิัติการเพือ่ทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์ตามบันทึกขอ้ตกลงการประเมนิผลการด าเนินงาน
กองทุนเพือ่ผู้รับงานไปท าทีบ่้าน ประจ าปี 2562

โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม. กรมการจดัหางาน

15-17 พ.ค. 62 นางชวนชม  บัวอนนท์ จดัหางานจงัหวัดชุมพร โครงการสัมมนาทบทวนและจดัท าแผนปฏบิัติการกองทุนเพือ่การบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
ปีงบประมาณ 2563

โรงแรมปร้ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท กทม. กรมการจดัหางาน

21-23 พ.ค. 62 นางสาวนิภารัตน์  หนูสมคิด เจา้พนักงานแรงงาน การฝึกอบรมเครือขา่ยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผู้โยกยา้ยถิน่ฐานแบบไมป่กติในมหาสมทุรอนิเดีย และผู้หลบหนี
เขา้เมอืงทางทะเล

โรงแรมเมธาวลับ
จ.เพชรบุรี

กอ.รมน.จงัหวัด ชพ.

22-24 พ.ค. 62 นายเอกนรินทร์  พูลสุวรรณ์ นักวิชาการแรงงาน การจดัประชุมสมชัชาเครือขา่ยสมชัชาคนพิการระดับภมูภิาค (กลุ่มภาคใต้) โรงแรมสยาม ออเรียนทัล หาดใหญ่ จ.
สงขลา

ส านักงานพัฒาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

27 พ.ค. 62 นายธนพนธ์  สิทธิเนตร นักวิชาการแรงงาน การอบรม "การใช้แบบทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ" มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรมการจดัหางาน
27 พ.ค.-1 ม.ิย.62 นางสาววงศ์เดือน  คงจร นักวิชาการแรงงานช านาญการ การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตรนักจดัหางานระดับต้น รุ่นที ่3 หอ้งยรูาโน่ ชั้น 3

อาคารแกรนด์พาลาซโซ กทม.
กรมการจดัหางาน

27-31 พ.ค. 62  นางชวนชม  บัวอนนท์
 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง

จดัหางานจงัหวัดชุมพร
นักวิชาการแรงงานช านาญการ

การอบรมเจา้หน้าทีด้่านการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงแรมสีดา รีสอร์ท
จ.นครนายก

กรมการจดัหางาน



สรุปการพัฒนารายบุคคลของ ส านักงานจัดหางานจังหวดัชุมพร

วนัทีอ่บรม ชือ่ - สกุลผู้เขา้อบรม ต าแหน่ง หลกัสตูรการอบรม/สมัมนา สถานที่ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
28 พ.ค.-14 ม.ิย. 62  นางสาวเยาวดี  อดุไธสง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปล่ียนแปลงระดับกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงแรม กรุงศรีริเวอร์/

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง "บ้าน
ของพ่อ" อยธุยา

โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กทม.

กรมการจดัหางาน

10-12 ม.ิย. 62 นางสาววรรณวนัช  ตันหยง นักวิชาการแรงงานช านาญการ การอบรมเชิงปฏบิัติการหาความรู้ด้านสถติิและสารสนเทศเพือ่เพิม่พูนทักษะความรู้ความสามารถด้านสถติิ 
เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมยัใหส้ามารถจดัท า ประมวลผล วิเคราะหข์อ้มลูใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและมใีตรฐาน
สากล รุ่นที ่4

ส านักงานสถติิแหง่ชาติ 
ศูนยร์าชการ

เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา กทม.

กรมการจดัหางาน

11 ม.ิย. 62 นางสาวจริาวรรณ  เยาวนิตย์ นักวิชาการแรงงาน การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบอนุญาตท างานคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 รุ่นที ่5

หอ้งอบรมคอมพิวเตอร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

19-20 ม.ิย. 62 นายอนุพล  พรหมโยธา เจา้พนักงานแรงงาน การประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่บูรณาการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเขา้เมอืงโดย
ผิดกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงแรมผ้ึงหวานรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.
เมอืง จ.กาญจนบุรี

ส านักงานคลัง
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

21 ม.ิย. 62 นางสาวนิธิวดี  สายญัห์ นักวิชการแรงงาน การอบรมสร้างความตระหนัการใช้คอมพิวเตอร์อยา่งปลอดภยัคร้ังที ่1 ตามโครงการเช่าใช้บริการเครือขา่ย
ส่ือสารขอ้มลูของกรมการจดัหางาน

อาคาร Cat Tower ถ.เจริญกรุง เขต
บางรัก กทม.

กรมการจดัหางาน


