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ภาพรวมความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานในจังหวัดชัยนาท ซึ่งรวบรวมสถิติการให้บริการด้านการจัดหางาน              
ของส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือนพฤษภาคม พบว่ามีความต้องการแรงงานจากการให้บริการ            
จัดหางานปกติ รวม 181 อัตรา เพศชาย จ านวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 8.84 ไม่ระบุเพศ จ านวน 165 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 91.16 ของต าแหน่งงานว่าง

ความต้องการแรงงาน ในจังหวัดชัยนาท มีต าแหน่งงานว่าง ทั้งส้ินจ านวน 181 อัตรา ขณะนี้สาขาอาชีพที่นายจ้าง           
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1. อาชีพพ้ืนฐาน จ านวน 145 อัตรา 2. อาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือใน
ธุรกิจต่าง ๆ จ านวน 20 อัตรา 3. อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 อัตรา และอาชีพอื่นๆ จ านวน 
8 อัตรา มีความต้องการแรงงาน วุฒิการศึกษา 3 อันดับแรก คือ 1.ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 58 อัตรา 2.ระดับ
ประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 45 อัตรา 3.ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 42 อัตรา และระดับอื่นๆ จ านวน 36 อัตรา   
ซึ่งช่วงอายุที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. อายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 42 อัตรา 2. อายุระหว่าง 25-29 ปี 
จ านวน 38 อัตรา 3. อายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 35 อัตรา และอายุอื่น  ๆจ านวน 66 อัตรา

สรุปสถานการณ์แรงงานในจังหวัด
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

ล าดับ
ที่

ประเภทอาชีพ
จ านวน 
(อัตรา)

ร้อยละความต้องการแรงงานทั้งหมด

1 อาชีพพ้ืนฐาน 145 80.11

2
อาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ     
ในธุรกิจต่างๆ

20 11.05

3
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

8 4.42

4 อาชีพอ่ืนๆ 8 4.42

0

50

100

150

200

ต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน บรรจุงาน

สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดชัยนาท
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

ชาย หญิง ไม่ระบุ
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ผู้สมัครงาน มีผู้สนใจมาลงทะเบียนสมัครงาน เป็นจ านวน 84 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 48.81    
เป็นเพศหญิง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 51.19 ของผู้ลงทะเบียน โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 3 อันดับแรก คือ        
1.ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 72 คน 2.ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 9 คน 3. ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 3 คน
ซึ่งช่วงอายุที่มีผู้มาลงทะเบียน 3 อันดับแรก คือ 1.อายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 32 คน 2.อายุระหว่าง 30-39 ปี 
จ านวน 22 คน 3.อายุระหว่าง 25-29 ปีจ านวน 11 คน และ อายุอื่นๆ จ านวน 19 คน ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสนใจ
สมัคร 3 อันดับแรก มีดังนี้ 1.ต าแหน่งอาชีพพื้นฐาน จ านวน 63 คน 2. ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
ต่างๆ 10 คน 3.ต าแหน่งช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 คน และอาชีพอื่นๆจ านวน 5 อัตรา 
การบรรจุ ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุมีจ านวน 89 คน โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 51 คน เพศหญิง 38 คน         
ส่วนใหญ่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 1.ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 72 คน 2.ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 12 คน                      
3. ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 5 คน ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 28 คน ช่วงอายุระหว่าง 30-39 
ปี จ านวน 20 คน ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จ านวน 14 คน ช่วงอายุอื่นๆ จ านวน 27 คน ต าแหน่งที่บรรจุ            
เป็นต าแหน่งอาชีพงานพื้นฐาน จ านวน 73 คน ต าแหน่งช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 คน ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร 4 คน และ ต าแหน่งพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
จ านวน 1 คน

3



ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บริษัท เอซีทูเอ็น จ ากัด
พนักงานกรอกข้ีเถ้ารายวัน

10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
320/วัน

132 หมู่ 5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ 
พนักงานลงกล่องรายวีค

10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
320/วัน

โทร.061-7299423

2 ร้านทศพรพลาสติก พนักงานท่ัวไป 4 ชาย/หญิง 25 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 320/วัน

168 หมู่ 1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9010767

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัมพลกรุ๊ป ช่างหุ้มโซฟาหนัง 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
500+/วัน

128 หมู่ 6 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ ช่างเย็บท่ีนอน 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 500+/วัน

โทร.089-2895545

4 ห้างหุ้นส่วน 3 พี ควอลอต้ี พนักงานผลิตน้ า 4 ชาย/หญิง
18 ปีข้ึนไป

ไม่จ ากัดวุฒิ
320/วัน

134/2  หมู่ 4 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา พนักงานขับรถ 20 ชาย/หญิง
18 ปีข้ึนไป

ไม่จ ากัดวุฒิ
400/วัน

โทร.064-5292425/084-0014452

5 บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพ่ิมพูน จ ากัด พนักงานลานมัน 5 ชาย 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
320+/วัน

189 หมู่ 5 ต. โพรนกยูง อ. หันคา พนักงานขับรถพ่วง 4 ชาย 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
320+/วัน

โทร.092-4153565/062-7978956

6 นรินทร์เคร่ืองเย็น ช่างซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2 ชาย 20-45 ปี
ปวช.-ปวส.

320+/วัน

580 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

โทร.089-5660604       

7 บริษัท บ้านเคร่ืองกรอง จ ากัด ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 21-30 ปี ปวส. 500+/วัน

304 หมู่ 2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท

โทร.089-9609861

8 บริษัท เล็ก เฮง เจริญ จ ากัด พนักงานส่งสินค้าไอศกรีม 5 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
9,000+/เดือน

8/9 ซ.ท่าแจง2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานส่งน้ าด่ืม 5 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
9,000+/เดือน

โทร.056-011075

9 ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าด่ืม ช่างไฟฟ้า 1 ชาย
18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 450/วัน

15 หมู่ 10 ต.ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท 

โทร.089-9609861

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
10 บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานข้ึนรูป 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 452/วัน

140 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ พนักงานตัด/ตรวจ/แพ็ค/สกรีน 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 320/วัน

โทร.084-1546000 พนักงานช่ัวคราว 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 320/วัน

11 บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด พนักงานเย็บจักร 50 ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 320-550/วัน

240 หมู่ 2 ต.บ้านเช่ียน อ.หันคา พนักงานอัดพ้ืนรองเท้า 10 ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 320-400/วัน

โทร.062-5988186

12 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จ ากัด
หัวหน้างานฝ่ายผลิต

5 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.6 ข้ึนไป 320+/วัน

99/1 หมู่ 6 ต. หาดอาษา อ. สรรพยา 
ฝ่ายผลิต

50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 320/วัน

โทร.056-410607
พนักงาน office

5 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.6 ข้ึนไป 320+/วัน

แม่บ้าน 2 หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 320/วัน
คนสวน

2 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 320/วัน

13 บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจ่มผล จ ากัด พนักงานท าความสะอาด 2 หญิง 22-60 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 320+/วัน

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.085-9204725

14 สิริพัฒนาการค้า ช่างไฟฟ้าช่างติดต้ัง 2 ชาย 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส. 500/วัน

211 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง

โทร.084-1959847

15
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัสโทมิลค์

พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ม.3 ข้ึนไป 320+/วัน

1/11 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท 

โทร.081-8326790/095-4714609

16 บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จ ากัด
พนักงานช่างไฟฟ้า

2 ชาย 22 ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส.+
9,600+/เดือน

333 หมู่ 1 ถ.เอเชีย ต.ตลุก อ.สรรพยา 
พนักงานช่างแอร์

2 ชาย 22 ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส.
9,600/เดือน

โทร.061-7453388
พนักงานท าความสะอาด

1 ชาย/หญิง 22-35 ปี ม.3 320/วัน

17 บริษัท โรงสีกู้เกียรติ จ ากัด
พนักงานฝ่ายผลิต

5 ชาย 20 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 320/วัน

230 หมู่ 1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา
ธุรการ เสมียน

1 หญิง 20 ปีข้ึนไป ปริญญาตรี 320+/วัน

โทร.081-6093939

18 บริษัท เคเค พลัส 2018 จ ากัด
ช่างติดต้ังอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS

2 ชาย ไม่เกิน 40 ปี ปวช.-ปวส. 9,000/เดือน

88/1 ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

โทร.061-4797986

19 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพโรจน์แก๊สธนาสิริโชติ
พนักงานขนส่งแก๊สหุงต้ม

3 ชาย 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 350/วัน

272 หมู่ 2 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท 

โทร.0827719067

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดชัยนำท ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
20 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) พนักงานเย็บจักร 50 ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ

320/วัน

177 หมู่ 8 ต.วังไก่เถ่ือน อ.หันคา 

โทร.056-410666 ต่อ 102

21  บริษัท กาแฟพันธ์ุไทย จ ากัด บาริสต้า 2 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 320+/วัน

26 หมู่ 2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์

โทร.081-8075062

22 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม คอนวีเน่ียนสโตร์ พนักงานท่ัวไป 15 ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 8,300/เดือน

229/5 หมู่ 9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี

โทร.091-0025124

23 บริษัท เจริญโภคภุณฑ์เมล็ดพันธ์ุ จ ากัด พนักงานรายวันผลิต 1 ชาย 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 325/วัน

139 หมู่ 8 ต.วังไก่เถือน อ.หันคา

โทร.056-410840

24 ร้านสินทรัพย์ พนักงานขับรถ 4 ล้อ 2 ชาย 20 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 320+/วัน

126 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-8881722

25 โรงสีวงษ์ชัยเจริญธัญญกิจ พนักงานขับรถตัก 1 ชาย 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 320+/วัน

40 หมู่ 13 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-476582 / 081-9067080

26 บริษัท เฟมิน่าเลชไดย์เวิร์คส จ ากัด Lab supervisor 1 ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ปริญญาตรี 320+/วัน
197 หมู่ 5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ

320/วัน

โทร.056-019712-3

27 แชมป์ เมทัลชีท ชัยนาท พนักงานส่งของ 2 ชาย 18 ปีข้ึนไป ปริญญาตรี 320+/วัน
300 หมู่ 1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท คนสวน 1 ชาย/หญิง 20 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ

320+/วัน

โทร.087-3135550

28 KFC สาขา โลตัสชัยนาท พนักงานประจ า 5 ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป
320/วัน

365 ถ.ทางหลวง340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-7538470

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

           056-413035                      Cnt@doe.go.th              ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท            

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดชัยนำท ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565
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อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้
“ตะโก”้ 

 

 
 

 

 กลับมาพบกันอีกครั้งในอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ประจ าเดือนกรกฎาคม เรายังมีอาชีพเสริมมาฝากอีกเช่นเคย      
ส าหรับผู้ที่อยากมีรายได้เพิ่มอีกทางนึง วันนี้เราได้น า “สูตรขนมตะโก้” มาฝาก ตามมาดูสูตรกันเลยค่ะ 
 เงินลงทุน ใช้เงินลงทุนเป็นค่าอุปกรณ์ประมาณ 400 บาท เงินทุนส าหรับหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายประจ าวัน 100-
200 บาท/วัน  
 รายได้ 200 - 300 บาท/วัน 
 วัสดุ/อุปกรณ์ หม้อ ทัพพี เตาแก๊ส ถาด ถุงพลาสติก ฯลฯ 
 ส่วนผสมหน้ากะท ิ
  1. แป้งข้าวเจ้า   1/4  ถ้วยตวง 
             2. กะทิ    2  ถ้วยตวง 
             3. เกลือป่น    1  ช้อนชา 
  ส่วนผสมตะโก ้
             1. น้ าเปล่า    1  ถ้วย 
             2. น้ าตาลทราย   1 1/2  ถ้วย 
             3. แป้งข้าวเจ้า   1/2  ถ้วย 
             4. แป้งมันส าปะหลงั   1/4  ถ้วย 
             5. แป้งถั่วเขียว   2  ช้อนโต๊ะ 
             6. น้ าลอยดอกมะลิ   2  ถ้วย (หรือน้ าสะอาด 2 ถ้วย ผสมน้ าหอมกลิ่นมะลิ 1/2 ช้อนชา) 
             7. น้ าใบเตยคั้นเข้มข้น   2  ช้อนโต๊ะ 
            8. แห้วต้มสุก (ห่ันเต๋าเล็ก)  1  ถ้วย 
             9. กระทงใบเตยส าหรับใส่ขนม 
 วิธีท าหน้ากะท ิ
            ใส่แป้งข้าวเจ้า กะทิ และเกลือปน่ลงในหม้อ น าขึ้นตั้งไฟใช้ความร้อนปานกลาง คนผสมจนข้นและเหนียว       
ยกลงจากเตา เตรียมไว้หยอดลงบนขนมตะโก้ 
 วิธีท าตะโก ้
             1..ใส่น้ าเปล่าลงในหม้อ น าขึ้นตั้งไฟ ใส่น้ าตาลทรายลงไปคนให้ละลาย ต้มจนเดือดและเหนียวเป็นน้ าเชื่ อม    
พักไว้จนเย็น 
             2. ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมันส าปะหลัง แป้งถั่วเขียว น้ าลอยดอกมะลิ และน้ าใบเตยจนละลายเข้ากันดี เทใส่ลงใน
ส่วนผสมน้ าเชื่อม กวนผสมจนแป้งสุกเหนียวและใส จากนั้นใส่แห้วลงคนผสมให้เข้ากัน ยกลงจากเตา 
             3. ตักใส่กระทงใบเตยที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของกระทง ตามด้วยหน้ากะทิจนเต็มพิมพ์ พักทิ้งไว้จนอุ่น จัดใส่จาน
หรือถาดที่เตรียมไว้ 
 ตลาด/แหล่งจ าหน่าย : ตลาด แหล่งชุมชน หน้าสถาบันการศึกษา-ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า (วางจ าหน่ายในราคา
ชุดละ 10 บาท หรือชุดละ 20 บาท) 
 
 

ที่มา : http://cooking.kapook.com/view131103.html 
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สาระน่ารู้ 
โทษของยาเสพติด 5 ชนิด อันตรายร้ายแรงตอ่ชีวิตที่ทุกคนควรรู้ 

 

 

1. โทษของยาบ้า 

ยาบ้าออกฤทธิ์โดยการเข้าไปกระตุ้นประสาท ท าให้ผู้เสพมีอาการติดยาท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ ความดันโลหิตสูงมีอาการประสาทหลอน  และหากเสพยาเข้าไปมากเกินปริมาณ            
ฤทธิ์ยาจะเข้าไปกดประสาทและระบบหายใจ ส่งผลให้เกิดภาวะหมดสติและท าให้เสียชีวิตได้ในท่ีสุด 
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2. โทษของเฮโรอีน 

ส่งผลให้ผู ้เสพมีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิต ใจ เมื ่อขาดยาจะมีอาการ     
ทางร่างกายท่ีแสดงออกมาอย่างชัดเจนรุนแรง ตั้งแต่อาการปวดตามส่วนต่างๆ นอนไม่หลับ 
ความจ าเสื่อม และผู้เสพที่ติดเชื้อ HIV ก็จะเป็นผู้ที่แพร่เชื้อดังกล่าวให้ระบาดไปสู่ผู้อื ่น 
หากใช้เข็มฉีดยาหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ผ่านการป้องกัน  

 
 

3. โทษของยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี 

โดยครั้งแรกตัวยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเพียงแค่ระยะสั้นๆ จากนั้นจะออกฤทธิ์       
หลอนประสาท ส่งผลให้ผู ้เสพมีอาการติดยาทางด้านจิตใจในเวลาต่อมา  นอกจากนี้      
ผู้เสพยังมีอาการใจสั่น ระดับความดันโลหิตสูง เหงื่อออกเยอะ เกิดความเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับระบบประสาทการรับรู้ทั้งหมด ส่งผลทั้งการได้ยินและการมองเห็นแสงสีต่างๆ 
ที่มีความผิดปกติไปจากความจริง อีกทั้งยังท าให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม และไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
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4. โทษของโคเคน 

ฤทธิ์จากโคเคนจะส่งผลให้ผู ้เสพมีระดับความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นอย่างรุนแรง 
กระวนกระวาย  ม ีไข ้ นอน ไม่หลับ  ผนังจมูกขาด เลือดส่งผล ให้เยื ่อบ ุโพ รงจมูกฝ ่อ          
มี การฉี กขาดหรือทะลุ  สมองจะได้ รั บการถู กกระตุ้ นอย่ างรุ นแรง ท าให้ มี อาการชั ก           
เลือดออกในสมอง  เกิดเนื้อสมองตายในบางส่วน  หากยังคงเสพติดต่อกันเป็นเวลานาน 
ยังท าให้เกิดโรคซึมเศร้าอย่างหนักได้ด้วย  

 

5. โทษของยาเค 

ผู้เสพจะมีอาการเคลิบเคลิ้ม เข้าใจผิดคิดว่าตนเองเป็นผู้ที ่มีอ านาจวิเศษ การรับรู้และ    
การตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเปลี่ยนไป โดยจะส่งผลเสียท าให้ผู้เสพมีปัญหาโรคจิต 
เป็นคนวิกลจริต มีความคิดสับสน หูแว่ว ตาลาย การท างานของสมองทางด้านการรับรู้       
และการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีการเปลี่ยนไป อีกท้ังการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย
ยังไม่เป็นไปในจังหวะท่ีสัมพันธ์กันดังเดิมอีกด้วย 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://govesite.com 
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ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมานานและเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้                 
ซึ่งได้ส่งผลเสียให้กับท้ังตัวของผู้เสพ และยังสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วย            
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ท่ีส าคัญถ้าผู้เสพเป็นเด็ก 
หรือเยาวชน นับว่าเป็นการท าลายทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตเลยทีเดียว  
เมื่อปัญหาแก้ไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการป้องกันลูกหลานในครอบครัวของเราเอง เพื่อไม่ให้เขาได้เข้าไป
เกี่ยวข้องหรือติดยาเสพติด 
 
          

 

1. ถูกชักชวน เพ่ือใหเ้ข้ากับคนอื่นได้    2. ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง 
3. เจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจจนต้องใช้ยาบ าบัด  4. เพ่ือท าให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น 
5. เพ่ือให้รู้สึกดี เพ่ือความสนุกสนานและเร้าใจ          6. ถูกหลอกลวงโดยไม่รูว้่าเป็นสารเสพติด  
7. แรงกดดันจากท่ีบ้าน/ความคาดหวังของผู้ปกครอง หรือ มีปัญหาทะเลาะกับผู้ปกครอง 

 
 
 

สร้างบรรยากาศในบ้านให้ดูอบอุ่น มีความสุข มั่นคงและปลอดภัย  
ให้ความรักความเอาใจใส่กับลูกหลาน ท่านตลอดระยะเวลา 
ท่ีเขาเจริญเติบโต         

 
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ไม่ดื่มเหล้า เสพยา หรือกินยาเม็ด  
  เพ่ือหนีปัญหาส่วนตัว  เพ่ือผ่อนคลายความเครียด หรือเพื่อความสนุกสนาน  
  เพราะจะท าให้เด็กคิดว่าเป็นทางออกในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง                                                   
 

ศึกษาอุปนิสัย ความประพฤติของเพื่อน ๆ ของลูกหลานแต่ละคน เพ่ือจะได ้
ชี้แนะให้เขารู้จักคบเพื่อนท่ีดี ไม่ชักน าไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 

 
ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับวัย เกี่ยวกับปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้น 
จากพิษภัยของยาเสพติด  อธิบายให้เด็กเข้าใจและรู้โทษตามกฎหมายท่ีจะได้รับจากการใช้
ยาเสพติด 
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พบ ครู-อาจารย์ท่ีโรงเรียน เพื่อถามความเป็นไป และเพ่ือรับทราบปัญหาของลูกหลาน
ท่ีอาจเกิดขึ้น 
        

 
                   เลือกคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านท่ีดี เพ่ือลูกหลานจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
                   เท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 
 

สละเวลาของท่าน ใกล้ชิดลูกหลานให้มากขึ้นพยายามใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ร่วมกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 

 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท  มิถุนายน 2565 
------------------------------------------------------------------ 

อ้างอิง :  
         สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์. “ครอบครัว เกราะป้องกัน ยาเสพติด”. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565,  
จาก https://new.camri.go.th/infographic/78 
         มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว. “เลี้ยงลูกอย่างไรจึงจะไม่ติดยา” สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565, 
http://familynetwork.or.th/node/15934 

ศูนย์บ าบัดยาเสพตดิและฟื้นฟูสุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่. “วัยรุ่นกับการเสพติด…พ่อแม่จะช่วยป้องกันลกู ๆ  
จากยาเสพติดและเหล้าได้อย่างไร” . สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565, จาก 
https://thedawnwellnesscentre.co.th/blog/preventing-teens-from-addiction/ 
           ภาพประกอบจาก  

http://www.irasutoya.com 
              https://www.stopdrink.com/contents/view/18826 

https://www.pinterest.com/pin/720083427926541908/ 
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                           หมั่นบริหารกาย จิต อารมณ์ และปัญญาเป็นประจ า   
ด้วยการออกก าลังกาย การเจริญสติ และการทบทวนตัวเอง (มองตน) การรู้จักจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การนอนหลับให้เพียงพอการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ และการฝึกลับสมอง การท างาน       
จิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสิ่งที่ให้โทษต่อสุขภาพ น าพาให้มีสุขภาพดีทั้งกายใจ        
และสังคม มีสติและปัญญาแก่กล้าสมบูรณ์ รู้เท่าทันตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 

 
 

ใส่ใจเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่อง “กลไกสมอง 3 ส่วน” 
ได้แก่ สมองส่วนหลัง (“สมองตะกวด”) สมองส่วนกลาง (“สมองสุนัข”) และสมองส่วนหน้า (“สมองมนุษย์”)     
ซึ่งท าหน้าที่เพ่ือการอยู่รอด อยู่ร่วม และอยู่อย่างมีความหมาย  ตามล าดับ ซึ่งสามารถท าควบคู่กันไปทั้ง 3 อย่าง            
ในคนทุกวัย ทุกฐานะและอาชีพ การรู้เรื่องกลไกสมองที่มีอยู่ในตนเท่ากับการรู้จักตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ 
การรู้ทันว่าตัวเองก าลังคิด พูด และท าด้วยสมองส่วนไหน  

เมื่อรู้ทันก็จะหยุดใช้ “สมองตะกวด” (การคิดเอาตัวรอด) และ “สมองสุนัข” (การใช้อารมณ์) หันมาใช้สมองมนุษย์ 
(สติปัญญาและเหตุผล) แทนทันที ซึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ ท าให้เรามีสติ รู้ตัว รู้ตน และคิดบวกในการท าอะไร          
ทุกอย่าง รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน น าพาให้เราด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม 
 

รู้จักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน 
ทั้งคนเล็กคนน้อย และคนที่มีอายุ ต าแหน่ง ฐานะ และอ านาจที่น้อยกว่า
เราด้วยตระหนักว่า ทุกคนมีกลไกสมองที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และ
พัฒนาตลอดชีวิต ให้เก่ง-ดี-มีความสุขได้ และมองว่าทุกคนมีดีในตัว เราก็
จะได้เกียรติ เคารพ เปิดใจ  ถ่อมตัว เรียนรู้ รับฟังคนทุกคน (การรู้จักฟัง
คน เป็นการเจริญสติให้รู้ตัว รู้ตน คิดบวก ที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งท าได้ทุกที่ )            
ท าให้มีความเข้าใจ เข้าถึงกัน ลดช่องว่างระหว่างคนต่างวัย ต่างรุ่น         
ต่างวัฒนธรรม และต่างฐานะได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกัน 
เกิดความร่วมใจร่วมมือและปัญญาร่วมในการท ากิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 
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ในการท างานทุกอย่าง ให้ใช้หลัก “ท างานด้วยใจและท างานเป็นยาใจ” 
คือมีใจรักงาน ด้วยการตระหนักรู้ในคุณค่าและเป้าหมายของการท างาน ขณะเดียวกันก็ใช้งานเป็นเวทีในการเรียนรู้ 
(ให้เกิดความเข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน) และสานสัมพันธ์กับผู้คนทั้งปวง (ให้เกิดการเข้าถึง มีความรัก ผูกพัน 
เกื้อกูลกัน) ช่วยให้พัฒนางานให้ก้าวหน้า ยั่งยืน เอ้ือให้ทุกคนมีคุณค่าและความสุข 
 

หมั่นเรียนรู้จากประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตและการท างานด้วยการมีสติ 
คือ จิตที่  นิ่ง – ช้า – ใส – ตื่น – รู้  ก ากับอยู่เสมอ รู้ว่าอะไรดี อะไรควร ให้ลงมือท าทันที (3 ท.) และทบทวน
ทันที (4 ท.) ว่า “ได้ท าหรือยัง” “ท าแล้วมีอะไรที่น่าภูมิใจ” และให้ก าลังใจตัวเอง มีอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น” ทุกคนมีกลไกสมองที่สามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติหรือจากประสบการณ์ด้วยหลัก “สุ. จิ. ปุ. ลิ.           
(ฟัง คิด ถาม เขียน)” เป็นวงจร “ท าไป – ทบทวน – เรียนรู้ไป – ปรับปรุงไป” ก่อให้เกิดการพัฒนาตน พัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

มองเห็นด้วยตนเอง ถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง 
อันเนื่องเพราะความผันแปรของเหตุปัจจัยซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง 

ตระหนักว่าทุกชีวิตและทุกสิ่งล้วนตกอยู่ในวงจร “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” ท าให้รู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดติดในทุกสิ่ง   
ทั้งวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว ผู้คน (รวมทั้งตัวเอง) ความรู้ ความเชื่อ ความคิด ความเคยชิน มีใจเป็นกลางในการมอง 
สิ่งต่างๆ ให้ตรงตามที่เป็นจริง สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนอง (respond) ต่อสิ่งต่างๆ ไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่
ตอบโต้ (react) ด้วยอคติ ความเคยชิน และ/หรืออารมณ์ 
 

รู้จักใช้ชีวิตที่สมดุล พอเพียง มีความหมายและสนัติสุข 
ด้วยการเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิต และตระหนักในคุณค่าของชีวิตและการเรียนรู้ ซึ่งอาจกระตุ้นด้วย
ความคิด เช่น  “ชีพเรายาวหรือสั้น ไม่ส าคัญเท่าคุณค่า” “สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ” “ชีวิต คือ การเดินทาง 
ชีวิตคือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิตคือ การเรียนรู้ การเรียนรู้ คือ ความสุข” 
 
 
ทีม่า :  
        นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, (2565), การสร้างสุขในการใช้ชีวิตและการท างาน, สืบค้นเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565          
จาก https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2466 
        ภาพประกอบจาก http://www.irasutoya.com 
                               https://www.pinterest.com/pin 

14 





กรมการจัดหางาน พัฒนาศกัยภาพแรงงานไทย             
รองรับความตอ้งการตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล   

นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท  เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวง
แรงงานได้รับโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่ อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the 
Placement of Workers : TIC) ท้ังสิ้น 6,800 คน รายได้ขั้นต่ าต่อเดือนประมาณ 54,000 บาท 
(ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น) โดยมีระยะเวลาการจ้างงานสูงสุด 5 ปี 3 เดือน จึงท าให้มี
แรงงานไทย        ให้ความสนใจสมัครไปท างานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล ในโครงการ TIC จ านวน
มาก เนื่องจากเมื่อครบสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศไทย แรงงานจะมีรายได้และเงินทุน
กลับมายกระดับความเป็นอยู่ให้ตนเองและครอบครัว กรมการจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานท่ีผ่านการสัมภาษณ์ และอยู่ระหว่างรอ
การเดินทาง  ไปท างานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล มีความพร้อมในการไปท างานและการใช้ชีวิต
ระหว่างท างาน ได้ตลอดสัญญาจ้างงาน โดยผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อ เทคโนโลยี
ระบบการให้น้ าพืช และ    การฝึกปฏิบัติภาคสนามด้านการติดตั้งและการดูแลรักษา การอารักขา
พืชท่ีมีผลผลิต              ทางการเกษตรการใช้สารเคมีส าหรับการท างานภาคเกษตรในรัฐ
อิสราเอล การป้องกันตัวและ      การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสารเคมี และการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้ภาษาฮิบรูและ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   รวมท้ังการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปท างานในรัฐ
อิสราเอล  

ท้ังนี้ ผู้สนใจไปท างานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5641 3035 หรือท่ีสายด่วน 1506 กด 2 หรือท่ีเว็บไซต์ www.doe.go.th  

 

ข่าวที่ 15/2565  ลว. 8 มิถุนายน 2565 
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กระทรวงแรงงานปรับมาตรการน าเข้าแรงงานต่างดา้ว หลังศบค.    
เปิดประเทศ เต็มรูปแบบ มีผล 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป  

นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบปรับ
มาตรการเดินทางเข้าประเทศอีกครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยยกเลิกการกักตัว
ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับการเปิดประเทศ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน      
จะเปิดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ท่ีเข้ามาท างานตาม MoU (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) 
เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ก่อนท่ีแรงงานจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
นายจ้างจะต้องซื้อประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าว และหลังเดินทางเข้ามาจะต้องตรวจสุขภาพ 6 โรค 
ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและโรคต้องห้าม รวมท้ังตรวจ ATK หากไม่พบเชื้อโควิด – 19  
ให้ด าเนินการตามแนวทางการปรับมาตรการการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานตามบันทึก     
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ดังนี้ 
1) ให้แรงงานแสดงเอกสารหลักฐานท่ียืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว
เข้ามาท างานในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับแรงงานเข้ามา
ท างานในราชอาณาจักร (Name List) 
2) หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด - 19 
3) กรมธรรม์ท่ีคุ้มครองการรักษาโรคโควิด -19 ครอบคลุมความคุ้มครอง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 
4) นายจ้างแจ้ง วัน เวลาเดินทางท่ีศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้างล่วงหน้า  
5) เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หากไม่พบเป็นโรคต้องห้าม 6 โรค และไม่พบ
เชื้อโควิด – 19 แรงงานต่างด้าวจะเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับฯ รับใบอนุญาตท างานจาก
ส านักงานจัดหางานจังหวัดและเข้าท างานในสถานประกอบการได้เลย 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 0 5641 3035 หรือที่สายด่วน 1506 กด 2  

ข่าวที่ 16/2565  ลว. 8 มิถุนายน 2565 
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ภาพกิจกรรม 

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ได้ออกด าเนินการตามโครงการ       
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ณ วัดหัวหว้า หมู่ ท่ี ๔           
ต าบลไร่พัฒนา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการจัดหางาน ให้ค าปรึกษา
ด้านการหางานท าการประกอบอาชีพอิสระ ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔๒ ราย 
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ภาพกิจกรรม 

วันท่ี ๑๘ - 19 พฤษภาคม 2565 ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ด าเนินการจัดกิจกรรมนัดพบ
แรงงานย่อย ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ชื่องาน “นัดพบแรงงานออนไลน์”เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียน
และนัดสัมภาษณ์กับนายจ้างผ่านระบบออนไลน์  โดยในวันนี้มีผู้สนใจสมัครงาน ผ่านทางออนไลน์ จ านวน 26 คน 
รวมยอดสะสม จ านวน 51 คน นายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จ านวน 44 แห่ง 
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ภาพกิจกรรม 

วันจันทร์ท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางเบญจวรรณ์  จันทร์ภูมิ  จัดหางานจังหวัดชัยนาท     
มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท าลงพื้นท่ีส ารวจครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ท่ีต้องการ
ฝึกอาชีพการท าพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู ในพื้นท่ีอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  จ านวน 8 ครัวเรือน      
รวมท้ังสิ้น 11 คน 
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ภาพกิจกรรม 
 

วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2565 นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้
ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท า จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีครูแนะแนว เข้าร่วมอบรมผ่าน VDO conference (Zoom) 
จ านวนท้ังสิ้น 35 คน 
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ภาพกิจกรรม 

 วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางเบญจวรรณ์  จันทร์ภูมิ  จัดหางานจังหวัดชัยนาท     
มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท าลงพื้นท่ีส ารวจครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ท่ีต้องการ
ฝึกอาชีพการท าพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู ในพื้นท่ีอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  จ านวน 16 ครัวเรือน     
รวมท้ังสิ้น  18  คน 
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ภาพกิจกรรม 

 วันอั งคารท่ี  31 พฤษภาคม 2565 นางเบญจวรรณ์  จันทร์ภู มิ  จัดหางานจั งหวัดชัยนาท              
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ออกตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นท่ี
อ าเภอมโนรมย์ ในกิจการโรงสีข้าว ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถยนต์ และรีสอร์ท จ านวน 4 แห่ง มีการจ้างแรงงานไทย       
64 คน แรงงานต่างด้าว 25 คน ไม่พบการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน        
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ภาพกิจกรรม 

 วันพุธท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้   
ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท าบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในหัวข้อ “การส่งเสริมและการแนะแนว
การประกอบอาชีพ” จัดโดยส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วยอึ้งภากรณ์    
ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนท้ังสิ้น 53 คน 
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ภาพกิจกรรม 

 วันพุธท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีร่วมกับผู้น าชุมชนหมู่ท่ี 1 ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  ส ารวจครัวเรือน
เป้ าหมายในระบบ  TPMAP ปี  2565 ท่ี ต้ อ งการฝึ กอาชีพ  "การท าพ วงมาลั ยจากกระดาษ ทิชชู "               
จ านวน 17 ครัวเรือน  20 ราย มีผู้สนใจ จ านวน 1 ราย ไม่สนใจ จ านวน 19 ราย เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือน 
มีอาชีพ มีรายได้ จึงไม่สนใจฝึกอาชีพดังกล่าว 
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ภาพกิจกรรม 

   วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นางเบญจวรรณ์  จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยร่วมปลูกต้นไม้บริเวณแปลงปลูกต้นไม้ด้านข้างกองร้อยบังคับการ
และบริการ เขาขยาย ณ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์  ตันเจริญ     
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน 
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ภาพกิจกรรม 

   วันพฤหัสบดี ท่ี  2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางเบญจวรรณ์  จันทร์ภูมิ  จัดหางานจังหวัดชัยนาท      
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีร่วมกับผู้น าชุมชนหมู่ ท่ี 14 ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท     
ส ารวจครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ท่ีต้องการฝึกอาชีพ "การท าพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู" 
จ านวน 6 ครัวเรือน  13 ราย ไม่สนใจ จ านวน 13 ราย เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือน มีอาชีพ มีรายได้          
จึงไม่สนใจ ฝึกอาชีพดังกล่าว 
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ภาพกิจกรรม 
    วันศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีท าบุญ   
ตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี  เนื่ องในโอกาส                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2565 และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน       
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี 
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ภาพกิจกรรม 

วันศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2565 นางเบญจวรรณ์  จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าท่ี     
ร่วมพิ ธี ถ วายสั กการะและวางพ านพุ่ ม  และพิ ธี จุ ด เที ยนถวายพ ระพรชั ยมงค ล  เนื่ อ งใน โอกาส                        
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม     
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี 
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ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท 
คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ/อ ำนวยกำรจัดท ำ 
 

นางเบญจวรรณ์ จันทรภ์ูม ิ  จัดหางานจังหวัดชัยนาท 

 

กองบรรณำธิกำร 

   นางธนธรณ์ มีช านาญ  นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ  
   นางอมรวรรณ สุวรรณประทีป นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
   นางสาววรรณพร พิมพ์เพ็ง  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

   นางสาวอณิษฐา วาสนา  นักวิชาการแรงงาน 
   นางสาวสรญัญา ยอดด าเนิน  นักวิชาการแรงงาน 

   นายอธิวัฒน์ อยู่ไทย  นักวิชาการแรงงาน 

   นางฉันทลักษณ์ ฤทธิชัยสมาจาร เจ้าพนักงานแรงงาน 
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