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       วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษา

ราชการแทนจัดหางานจังหวัดแพร พรอมเจาหนาท่ีฯ รวมสัมมนาวิชาการประจําป 2565 ผานระบบ VDO

Conference จากหองประชุมเทียน อัชกุล ช้ัน 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีนายไพโรจน โชติกเสถียร

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปนประธานการสัมมนา ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดแพร

กจิกรรมในรอบเดอืน
สาํนกังานจดัหางานจังหวดัแพร�

วันท่ี 1 กันยายน 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางาน

จังหวัดแพรรวมประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร ประจําเดือนสิงหาคม 2565 โดย

มีนางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัด

แพร ศาลากลางจังหวัดแพร
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วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการ

แทนจัดหางานจังหวัดแพรพรอมเจาหนาท่ีฯ เขารวมการอบรมโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของกรมการจัดหางานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video

Conference) ดวยโปรแกรม ZOOM จากหองประชุมตรีเทพ 2 ช้ัน 14 กรมการจัดหางาน โดยมีนาย

วิชิต อินทรเจริญ ผูตรวจราชการกรมการจัดหางาน  เปนประธานในพิธีเปดการอบรมฯ ณ สํานักงาน

จัดหางานจังหวัดแพร

กจิกรรมในรอบเดอืน
สาํนกังานจดัหางานจังหวดัแพร�

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ  รักษาราชการ

แทนจัดหางานจังหวัดแพร มอบหมายเจาหนาท่ีกลุมงานสงเสริมการมีงานทํา รวมจัดกิจกรรมแนะแนว

เสนทางการศึกษาสูอาชีพ ปการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบานออยวิทยาคาร ตําบลบานเวียง อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 มีนักเรียนเขารวม

กิจกรรม จํานวน 51 คน
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วันท่ี 2 กันยายน 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดแพร มอบหมายเจาหนาท่ีกลุมงานสงเสริมการมีงานทํา ช้ีแจงและตรวจสอบการขอรับ

สิทธิตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ประเภทการจัดจางเหมาชวง

งานหรือจางเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร          

จํานวน 1 ราย กรณีเปล่ียนผูรับสิทธิ จากการตรวจสอบ พบวา ผูดูแลคนพิการ มีความพรอมท่ีจะรับสิทธิ

ดังกลาว โดยไดรับมูลคาสิทธิและมีระยะเวลาดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด

กจิกรรมในรอบเดอืน
สาํนกังานจดัหางานจังหวดัแพร�

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษรักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดแพร มอบหมายนายวรัญชัย สินประจักษกุล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รวมเปน

เกียรติในพิธีเปดโครงการแกไขปญหาผูเสพติดและผูติดยาเสพติดในรูปแบบศูนยขวัญแผนดินจังหวัดแพร

รุนท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวาทิต ปญญาคม  ปลัดจังหวัดแพร เปนประธานในพิธี

เปดโครงการฯ ณ สโมสรทหารคายพระยาไชยบูรณ กองพันทหารมาท่ี 12 อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
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วันท่ี 7 กันยายน 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางาน

จังหวัดแพร  มอบหมายเจาหนาท่ีฯดําเนินการติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีคนหางานถูกระงับการเดินทางไป

ทํางานตางประเทศ จํานวน 2 ราย ดังน้ี1) นางสาวสุพรรษา กันจะนะ ณ บานเลขท่ี 93 ม.4 ต.รองเข็ม อ.รองกวาง

จ.แพร คนหางานท่ีถูกระงับการเดินทางไปทํางานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี จากการตรวจสอบพบบิดาและมารดาของคน

หางานไดใหขอเท็จจริงวา ปจจุบันบุตรสาวไดกลับมาหางานทําในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร แตไมไดใหรายละเอียดอ่ืนใด               

ซ่ึงเจาหนาท่ีฯ ไดช้ีแจงใหความรูความเขาใจ วิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศท่ีถูกตองตามกฎหมาย ข้ันตอนวิธี

การเดินทางไปทํางานอยางถูกตอง การหลอกลวงไปทํางานตางประเทศในรูปแบบตางๆ ใหแกบิดาและมารดาทราบ

2) นางสาวชญาภา แสนเงิน ณ บานเลขท่ี 140 ม.1 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร จ.แพร คนหางานท่ีถูกระงับการเดินทาง

ไปทํางานท่ีประเทศตุรเคีย จากการตรวจสอบพบมารดาของคนหางานไดใหขอเท็จจริงวา ปจจุบันบุตรสาวไดเดินทาง

ไปทํางานตางประเทศแลว แตไมทราบรายละเอียดในการเดินทาง ซ่ึงเจาหนาท่ีฯ ไดช้ีแจงใหความรูความเขาใจ วิธี

การเดินทางไปทํางานตางประเทศท่ีถูกตองตามกฎหมาย ข้ันตอนวิธีการเดินทางไปทํางานอยางถูกตอง การหลอก

ลวงไปทํางานตางประเทศในรูปแบบตางๆ ใหแกมารดาทราบ

กจิกรรมในรอบเดอืน
สาํนกังานจดัหางานจังหวดัแพร�

วันท่ี 2 กันยายน 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

จัดหางานจังหวัดแพร มอบหมายเจาหนาท่ีกลุมงานสงเสริมการมีงานทํา ช้ีแจงและตรวจสอบการขอรับ

สิทธิตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ประเภทการจัดจางเหมาชวง

งานหรือจางเหมาบริการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร จํานวน 1 ราย กรณีเปล่ียนผูรับสิทธิ จากการตรวจสอบ พบวา คนพิการมีความพรอมท่ีจะรับสิทธิ

ดังกลาว โดยไดรับมูลคาสิทธิและมีระยะเวลาดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด
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วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการ

แทนจัดหางานจังหวัดแพร มอบหมายนายวรัญชัย สินประจักษกุล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

รวมเปนเกียรติในพิธีปดโครงการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติดในรูปแบบศูนยขวัญแผนดิน

จังหวัดแพร รุนท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายโสภณ ทับแห ผูพิพากษาหัวหนาศาล

จังหวัดแพร เปนประธานในพิธีปดโครงการฯ ณ สโมสรทหารคายพระยาไชยบูรณ กองพันทหารมาท่ี

12 อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร

กจิกรรมในรอบเดอืน
สาํนกังานจดัหางานจังหวดัแพร�

วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการ

แทนจัดหางานจังหวัดแพร รวมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแพร คร้ังท่ี 4/2565 โดย

มีนางสาวนิติยา พงษพานิช รองผูวาราชการจังหวัดแพร เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุม

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร
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วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษา

ราชการแทนจัดหางานจังหวัดแพร รวมประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการประจําจังหวัดแพร คร้ังท่ี 8/2565 โดยมีนางสาวนิติยา พงษพานิช รองผูวาราชการจังหวัดแพร

เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุมเวียงโกศัย ช้ัน 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร

กจิกรรมในรอบเดอืน
สาํนกังานจดัหางานจังหวดัแพร�

วันท่ี 13 กันยายน 2565 นายนิรุศ นเรวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดแพร มอบหมายนางสาวกฤติยนันท ชมภูแสน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รวม

ประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตจังหวัดแพร คร้ังท่ี 3/2565 โดยมี นายสมหวัง พวงบางโพ ผูวาราชการจังหวัดแพร เปนประธาน

ในการประชุม ณ หองประชุมจดหมายเหตุ ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดแพร
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 นางปานนลนิ             แออ�วม              เจ�าพนกังานแรงงานปฏบิตังิาน
 นางรจนาพรรณ       วรนิทร�              นกัวชิาการแรงงาน
 นายยอดรกั               สภุาวงค�           นกัวชิาการแรงงาน
 

 นายนพดล                  กาววีน        นกัวชิาการแรงงาน
 นางสาวณฐัชยา        แสงคาํมา    เจ�าพนกังานแรงงาน
 นางสาวนนัท�นภสั      เสมอใจ        เจ�าพนกังานแรงงาน


