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  ฉบับน้ีมีอะไร ?

สถานการณแ์รงงานต่างดา้ว
ประจาํเดอืน มถินุายน 2565

วดัศรสีพุรรณ  อุโบสถเงินแหง่แรก
ของโลก
แอ็บอี�ฮวก อาหารพื�นบา้นล้านนา

จดัหางานเชยีงใหมจ่ดันัดพบแรงงานประจาํป�..

ปลกูผกัไฮโดรโปนกิส์

กรมการจดัหางาน เป�ดรบัสมคัรคนหางาน ไป
ทํางานกับนายจา้งซาอุฯ...

สาระนา่รูข้องกัญชา
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           กัญชา เป�นพชืที�คนสว่นใหญ่ตั�งแต่อดีตถึงป�จจุบนัรูจ้กักันในเรื�องของสารเสพติด สว่นที�นิยมนํามาใชเ้สพกัน
มทัี�งแบบสดได้แก่ ใบ ดอก และแบบที�นําไปอบแหง้ นอกจากเสพแล้วในสมยัโบราณประเทศจนีมกีารใชเ้สน้ใยของ
กัญชาเพื�อถักทอ สว่นประเทศยุโรปมกีารใชป้ระโยชน์ทําเป�นเชอืกเพื�อการล่าสตัวแ์ละนําเสน้ใยมาทําเชอืกใชใ้นเรอื
เดินทะเลเนื�องจากมคีวามเหนียวทน โดยในประเทศไทยชนเผา่ทางภาคเหนือได้มกีารปลกูต้นกัญชาหรอืเรยีกอีกชื�อ
วา่กัญชง เป�นพชืเศรษฐกิจอยูแ่ล้ว ซึ�งทางกฎหมายระบุวา่กัญชงและกัญชาเป�นพชืชนิดเดียวกัน                                         

            สายพนัธุกั์ญชา
กัญชาทั�วทั�งโลกจะมสีายพนัธุห์ลักๆอยู ่3 สายพนัธุไ์ด้แก่
Sativa (Cannabis sativa) มกิี�งก้านที�แผข่ยายใบลีบเล็กและมจีาํนวนมาก พบในภมูปิระเทศเขตรอ้นชื�นบรเิวณ
ใกล้เสน้ศูนยส์ตูร
Indica (Cannabis indica) มลํีาต้นที�ป�อมเตี�ย ใบมขีนาดกวา้งกวา่ Sativa พบในภมูปิระเทศหนาวเยน็
Ruderalis (Cannabis ruderalis L.) มลํีาต้นที�เล็กและเตี�ย มกัพบในแถบภมูปิระเทศที�หนาวเยน็ใกล้ขั�วโลกและ
มแีสงตลอดทั�งวนั

          

สารสาํคัญในกัญชา
          สารประกอบที�พบในกัญชาเป�นสารที�เรยีกวา่ Cannabinoid จะมสีารประกอบอยูห่ลายชนิด แต่สารที�มฤีทธิ�
ในการแพทยจ์ะมอียู ่2 ชนิดหลักๆ ดังนี� THC (Tetrahydrocannabinol) เป�นสารที�ออกฤทธิ�กับระบบประสาท
สมอง โดยจะไปกระตุ้นโดปามนี (Dopamine) ทําใหรู้ส้กึผอ่นคลาย แต่สารตัวนี�จะมฤีทธิ�หลอนประสาทรว่มด้วย 

สว่นประโยชน์ที�ใชใ้นทางการแพทยคื์อ ระงับการปวด, ลดการคลื�นไสอ้าเจยีน, ชว่ยใหอ้ยากอาหาร เป�นต้น
CBD (Cannabidol) เป�นสารที�ไมอ่อกฤทธิ�กับระบบประสาท โดยจะมฤีทธิ�ทางการแพทยคื์อ ชว่ยลดความกังวล,

ชว่ยระงับอาการทางประสาท, ลดอาการโรคลมชกั เป�นต้น

เกร็ดน้อยน่ารู้
สาระน่ารู้ของกัญชา

https://www.pharmroo.com/สาระน่ารู้ของกัญชา
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 เริ�มจากการเพาะเมล็ดในฟองน�า ด้วยการแชเ่มล็ดในน�า และทิ�งไวป้ระมาณ 7 วนั จนกลายเป�นต้น
กล้า

  วิธี ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

      สําหรบัใครที�อยากลองปลกูผกักินเองแบบไมต้่องลงทุนหรอืลงแรง หรอืแมก้ระทั�งการลงทุนค้นหา
ข้อมูลเพื�อปลกูผกัที�มากมายหลายขั�นตอน รวมทั�งการมพีื�นที�ปลกูผกัที�จํากัด แนะนําให้ลอง ปลกูผกั
ไฮโดรโปนิกส์ กันค่ะ  
      รูจั้กการ ปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ ผกัยอดนิยมที�ชาวคอนโดก็ปลกูได้ ! ไฮโดรโปนิกส์ หรอื Hydroponic
คือ การปลกูพชืในน�าที�มกีารผสมสารละลายอาหารในการปลกูเลี�ยง หรอืที�เรยีกกันอีกชื�อคือ ปุ�ยน�า การ
ปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ โดยส่วนใหญ่จะปลกูผกัที�กินใบ และผกัหรอืพชืที�ใชร้ะยะเวลาสั�นๆ ในการเก็บเกี�ยว
ในส่วนของผกัไฮโดรโปนิกส์ที�นิยมปลกูกันมาก ได้แก่ ผกักาดหอม กรนีโอ๊ค เรดโอ๊ค กรนีคอส ฟ�ลเลย์
และบัตเตอรเ์ฮด โดยผกัดังกล่าวนี�จะใชร้ะยะเวลาในการเก็บเกี�ยวประมาณ 40-60 วนัเท่านั�น และนิยม
นํามาประกอบอาหารในเมนูสลัดหรอืกินสดๆ

  วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

    สามารถทําตามได้ดังนี�
1.

    2. เมื�อได้ต้นกล้าที�สามารถนําไปปลกูได้แล้ว ให้ทําการเตรยีมกล่องโฟม
    3. กล่องโฟมที�แนะนําให้ใชอ้ยูที่�ขนาด 60×60 เซนติเมตร
    4. เจาะรูกล่องโฟมเป�นวงกลม โดยแนะนําให้ใช้สวา่นเจาะ เลือกใชหั้วแบบ Hole Sow ขนาด 30-40
mm.
    5. หากไมม่สีวา่นเจาะ สามารถใชท่้อ PVC ขนาด 1 นิ�ว หรอืใชม้ดีเจาะเพื�อให้ได้รูตามขนาดที�ระบุไว้
    6. รูที�เจาะไมจํ่าเป�นต้องสวยงาม แต่เน้นที�ขนาดให้พอเหมาะเพื�อที�จะใส่ถ้วยปลกูได้พอดี
    7. ระยะห่างของรูควรห่างประมาณ 10 เซนติเมตร
    8. ระยะห่างสําหรบัการปลกูผกัสลัดควรห่าง 30 เซนติเมตร
    9. เมื�อเตรยีมกล่องโฟมสําหรบั ปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ เรยีบรอ้ยแล้ว ให้ทําการเติมน�าและผสมปุ�ยลงไป
    10. เอาถ้วยมาใส่ไวใ้นรูที�เจาะ
    11. เอาต้นกล้าที�เพาะแล้วมาใส่ในถ้วยปลกู
    12. คอยสังเกตและรกัษาระดับความสูงของน�าให้อยูสู่งถึงถ้วยปลกูตลอด
    13. ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงค่อยเก็บผลผลิตมารบัประทาน
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        อาชีพทางเลือก
   ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ท่ีมา: https://www.wongnai.com/restaurants/345
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วัดศรีสุพรรณ  อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก

 

   ที�มา : https://travel.trueid.net/detail/oKnnaoVvlmPK

แอ่วบ้านเฮา

การเดินทาง ไปยงั วดัศรสีพุรรณ

     จากถนนรอบเมอืงเชยีงใหมน่ั�น ใหเ้ลี�ยวเขา้ถนนววัลาย แล้วตรง
ไปอีกราวๆ 600 เมตร จากนั�นจะเหน็ป�ายวดัศรสีพุรรณ อยูท่างด้าน
ขวา แล้วใหเ้ลี�ยวขวาไปอีกราวๆ 50 เมตรก็จะเจอ วดัศรสีพุรรณ

ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่
 เป�ดใหช้มทกุวนัเวลา 08.00-18.00 น

     วันนี�จัดหางานเชียงใหม่ จะพาทุกท่านไปเดินสายทําบุญกันบ้าง ที�เชียงใหม่
ก็มีวัดจํานวนไม่น้อยเลยค่ะ วารสารฉบับนี�เราจะพาไปเยี�ยมชมวัดกันค่ะ เป�นวัดเก่า
แก่ สร้างตั�งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาอีกด้วย ที�สําคัญคือมีสถาป�ตยกรรมสวยงาม
และลวดลายเป�นเอกลักษณ์ อย่างเช่นวัดศร �สุพรรณก็เป�นวัดอีกแห่งหนึ�งที�สวยงาม
และแปลกไม่เหมือนวัดอื�นๆ ตรงที�มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลกค่ะ 

ด้วยที�ตั�งของ วดัศร �สุพรรณ ที�อยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ หัตถกรรม
เคร ��องเงินของถนนววัลาย เลยทําให้กลุ่มหัตถศิลป�ล้านนาวัดศร �สุพรรณ ถูกจัดตั�ง
ขึ�นโดยมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวดัศร �สุพรรณอยู่ภายในวัด
ต่อมาเมื�อป� พ.ศ. 2547 ทางวัดเลยอยากจะสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกขึ�น
มา เลยทําให้อุโบสถเงินนั�น กลายเป�นหนึ�งในสถาป�ตยกรรมที�สําคัญของพระพุทธ
ศาสนานั�นเองค่ะ
 

     ซึ�ง พระอุโบสถเงิน จะออกแบบเป�นทรงล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก
จากฝ�มือของช่างท้องถิ�นด้านเคร ��องเงินโดยเฉพาะ ทั�งภายในและนอกของอุโบสถ
ก็ตกแต่งด้วยหัตถกรรมเคร ��องเงินมีลวดลายอ่อนช้อย ภายในจะมีองค์พระประธาน
ที�ชาวบ้านเร �ยกกันวา่ พระเจ้าเจ็ดตื�อ เป�นพระพุทธรูปปางมารว �ชัยทําจากเนื�อทอง
สัมฤทธิ� ขนาดกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอกค่ะ 

     ส่วนภายในบร �เวณของ วัดศร �สุพรรณ ก็ยังมี พระบรมธาตุ
พิพิธภัณฑ์ภูมิป�ญญาสล่าสิบหมู่ให้เราได้ชมกันด้วยค่ะ อีกหนึ�ง 
วัดสวยเชียงใหม่ ที�นอกจากความงดงามของอุโบสถเงินที�แปลกตา
แล้วนั�น ยังเป�นศูนย์กลางของการเร �ยนรู้ด้านภูมิป�ญญาท้องถิ�น
หัตถกรรมเคร ��องเงินของชาวบ้านในชุมชน และรวบรวมผลงาน
เคร ��องเงินไว้จัดแสดงให้ชมกันค่ะ



แอ็บอี�ฮวก อาหารพื�นบ้านล้านนา

ว �ธีทํา

ของกิ�นบ้านเฮา

แหล่งที�มา : http://lannainfo.library.cmu.ac.th/

ส่วนผสม
 ลูกอ๊อด  200  กรัม1.

   2. ใบขิง  1/2  ถ้วย
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       อี�ฮวก คือลูกอ่อนของกบหร �อเขียด ถ้าเป�นลูกอ่อนกบ เร �ยก 
อี�ฮวกกบ ถ้าเป�นลูกอ่อนเขียด เร �ยก อี�ฮวกเขียด แต่คนส่วนมากจะ
นิยมรับประทานอี�ฮวกกบมากกวา่อี�ฮวกเขียด โดยนํามาปรุงเป�น
อาหารหร �อเป�นส่วนผสมในหลากหลายรูปแบบ เช่น แอ็บอี�ฮวก นํ�า
พร �กอี�ฮวก อ็อกอี�ฮวก(คล้ายๆแอ็บแต่จะมีนํ�าขลุกขลิก) แกงหน่อไม้
ดองใส่อี�ฮวก และแกงแคใส่อี�ฮวก เป�นต้น มีว �ธีการปรุงเช่นเดียวกับ
แอ็บอ่องออ แอ็บกุ้ง แอ็บหมู ทําให้สุกโดยป�� งหร �อย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ
จนข้างในสุก ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลย

1. โขลกเคร ��องแกงรวมกันให้ละเอียด
2. ล้างลูกอ๊อดให้สะอาด ใส่ภาชนะ ใส่เคร ��องแกงลงคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. ใส่ใบขิงซอย คลุกเคล้าให้เข้ากัน
4. เตร �ยมใบตอง กวา้ง 8 นิ�ว วางซ้อนกันสองชั�นสลับหัวท้าย ตักส่วนผสมใส่ลงตรงกลางใบตอง
5. ห่อเป�นรูปสี�เหลี�ยม ใช้ไม้กลัด กลัดใบตองให้ติดกัน
6. นําไปย่างไฟอ่อนๆ
7. ย่างจนกระทั�งใบตองเหลืองเกร �ยม คอยกลับด้าน ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

เคร ��องแกง
 พร �กขี�หนู  20  เม็ด
 หอมแดง  10  หัว
 กระเทียม  20  กลีบ
 ตระไคร้ซอย  2  ช้อนโต๊ะ
 ข่าหั�น  2  ช้อนโต๊ะ
 ขมิ�นหั�น  1  ช้อนโต๊ะ
 กะป�  1/2  ช้อนโต๊ะ
 เกลือ  1/2  ช้อนชา 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ตําแหน่งงานว่างเดือนพฤษภาคม 2565
เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565

ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน 
และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
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สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน 

และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ
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ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานและการบรรจุงาน
จําแนกตามอายุ



สถานการณ์ตลาดแรงงาน
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ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน 
และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ



สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน 

จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
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สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่
เดือน มิถุนายน 2565

คนต่างด้าวที�ได้รับอนุญาตให้ทํางาน 124,829 คน

สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา
81,473 คน 

(ร้อยละ 65.27)

ชมกลุ่มน้อย
38,310 คน 

(ร้อยละ 30.69)

ทั�วไป (Non-Immigrant
Visa) 4,532 คน 

(ร้อยละ 3.63)

BOI 514 คน 
(ร้อยละ 0.41)

ประเภทกิจการที�มีการจ้างแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 5 อันดับแรก

27,694 รายก่อสร้าง

เกษตรและปศุสัตว์ 27,073 ราย

การให้บร �การต่าง ๆ 5,599 ราย

จําหน่ายอาหารและเคร ��องดื�ม 5,567 ราย

งานบ้าน 5,278 ราย

การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ/ดําเนินคดี

ตรวจสอบการทํางาน
ของคนต่างด้าว

มิ.ย. 65 ยอดสะสม (ราย)
1 ต.ค. 64 - ป�จจุบัน

นายจ้าง
6

คนต่างด้าว
164

นายจ้าง
3,464

คนต่างด้าว
20,910
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คนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางาน หร �อทํางาน   
นอกเหนือจากที�มีสิทธิจะทําได้ (มาตรา 8)

รับคนต่างด้าวที�ไม่มีใบอนุญาตทํางาน หร �อให้คนต่างด้าว
ทํางานนอกเหนือจากที�มีสิทธิจะทําได้ (มาตรา 9)

 ไม่แจ้งการจ้างงานคนต่างด้าวเข้าทํางาน 
หร �อไม่แจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน (มาตรา 13)

 ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
อนุญาตให้ทํางานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI)

เชียงใหม่

การดําเนินคดี/การเปร �ยบเทียบปรับ
 ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ส่งดําเนินคดี มิ.ย. 65  ยอดสะสม

 -  -

 1

 121  348

 คนต่างด้าวที�ได้รับอนุญาตให้ทํางาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป�นนายจ้าง
สถานที�ทํางานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที�ทํา ต่อนายทะเบียน

(มาตรา 64/2)
 4  103

 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทํางาน ไม่แสดงใบอนุญาตทํางาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที�หร �อนายทะเบียน ภายในระยะเวลาอันสมควร

(มาตรา 68)
 -  -
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ทางการเมียนมา
ออก CI

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประทับตรา VISA

กรมการจัดหางาน
ออกใบอนุญาตทํางาน

39,412 39,389 16,659

ข้อมูล ณ วันที� 25 มิถุนายน 2565
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ภาพกิจกรรม
เดือน มิถุนายน 2565

-17-

บรรยายหัวขอ้ “การใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน ์การวเิคราะห์และการสรา้งอาชพีตนเอง”
แก่ผูต้้องขงั

 
           วนัที� 6 มถินุายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหน้ายศตพร
กันแก้ว ตําแหน่งนักวชิาการแรงงาน บรรยายใหค้วามรูใ้นหวัขอ้ “การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ การวเิคราะห์
และการสรา้งอาชพีตนเอง” ใหแ้ก่ผูต้้องขงั ตามโครงการบาํบดัและฟ�� นฟูสมรรถภาพผูต้้องขงัติดยาเสพติดใน
รูปแบบชุมชนบาํบดั ป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ทัณฑสถานหญิงเชยีงใหม ่ผา่นระบบวดีีทัศน์ทางไกล (Google
Meet) โดยมผีูร้ว่มกิจกรรมดังกล่าวจาํนวนทั�งสิ�น 65 คน

   รว่มประกอบพธิเีนื�องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนีิ
 

         วนัที� 3 มถินุายน  2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายให ้นางรุจริา 
ชมภพูาน เจา้พนักงานแรงงานชาํนาญงาน และคณะเจา้หน้าที� เขา้รว่มประกอบพธิเีนื�องในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิี ณศูนย ์ประชุม และแสดงสนิค้า นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่
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ภาพกิจกรรม
เดือน มิถุนายน 2565

ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมกลุ่มผู้รบังานไปทําที�บา้น อ.สนัทรายและอ.แมแ่ตง 
พรอ้มจดัทําวดีีทัศน์

 
          วนัที� 16 มถินุายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายให ้นางภัณฑิลา
แก้วบุญเรอืง นักวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ รว่มกับ  เจา้หน้าที�กองสง่เสรมิ การมงีานทํา  กรมการจดัหางาน 
ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยม เพื�อติดตามผลการพฒันาและรบัทราบถึงป�ญหาของผูร้บังานไปทําที�บา้นและใหคํ้าปรกึษาแนะนํา 
ตลอดจนรบัฟ�งขอ้เสนอแนะต่างๆ กลุ่มผูร้บังานไปทําที�บา้น พรอ้มจดัทําวดีีทัศน์  ในพื�นที�จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน  
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยบ็ผา้สตรบีา้นหว้ยบง อําเภอสนัทราย และกลุ่มวนิดาแฮนด์เมด อําเภอแมแ่ตง จงัหวดั เชยีงใหม ่

 

   โฆษกกระทรวงแรงงานและรองอธบิดีกรมการจดัหางาน
ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมกลุ่มผูร้บังานไปทําที�บา้น 

 
     

             วนัที� 17 มถินุายน 2565 นายเอกลักษณ ์อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่ใหก้ารต้อนรบันางเธยีรรตัน์ 
นะวะมะวฒัน ์โฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ�ายการเมอืง)  และนางสาวบุณยวรี ์ ไขวพ้นัธุ ์ รองอธบิดกีรมการจดัหางาน  
ไดล้งพื�นที�ตรวจเยี�ยม เพื�อติดตามผลการพฒันาและรบัทราบถึงป�ญหาของผูร้บังานไปทําที�บา้นและใหคํ้าปรกึษา
แนะนํา  ตลอดจนรบัฟ�งขอ้เสนอแนะต่างๆ กลุ่มผูร้บังานไปทําที�บา้น พรอ้มจดัทําวดีทัีศน ์ ในพื�นที�จงัหวดัเชยีงใหม ่
ณ  กลุ่มณัฐรดาผา้ฝ�ายเดนิเชอืก  อําเภอสนักําแพง จงัหวดั เชยีงใหม ่
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ภาพกิจกรรม
เดือน มิถุนายน 2565

รว่มพธิเีป�ดอาคารสาํนักงานประกันสงัคมจงัหวดัเชยีงใหม ่
 

       วนัที� 18  มถินุายน 2565 นายเอกลักษณ ์อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหเ้จา้หน้าที�ศูนยบ์รกิาร
จดัหางานเพื�อคนไทย สาํนักงานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่นํารถบรกิารจดัหางานเคลื�อนที�  (Mobile unit)  ออกไป
ประชาสมัพนัธภ์ารกิจสาํนักงานฯ พรอ้มใหบ้รกิารเคลื�อนที�แก่ประชาชน ประกอบด้วย การใหบ้รกิารจดัหางาน การขึ�น
ทะเบยีนและรายงานตัวผูป้ระกันตนกรณีวา่งงาน การลงทะเบยีนไปทํางานต่างประเทศ การใหคํ้าปรกึษาแนะนําเกี�ยวกับ
การประกอบอาชพี และได้จดัแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื�องประดับจากกลุ่มวนิดาแฮนด์เมด  ซึ�งเป�นกลุ่มผูร้บังานไปทํา
ที�บา้น  รว่มในงานพธิเีป�ดอาคารสาํนักงานประกันสงัคมจงัหวดัเชยีงใหม ่ โดยม ีนายสชุาติ  ชมกลิ�น รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงแรงงาน  เป�นประธานในพธิเีป�ด  มผีูเ้ขา้รว่มงาน ประมาณ  500   คน
     

บรรยายให้ความรูโ้ครงการ ฝ�กอบรมหลักสตูรกํานัน ผู้ใหญ่บา้น รุน่ที� 14
 
 

       วนัที� 23 ม.ิย. 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายนายจกัร ีหุน่โพธิ� นักวชิาการ
แรงงานชาํนาญการ เป�นวทิยากรบรรยายใหค้วามรูโ้ครงการ ฝ�กอบรมหลักสตูรกํานัน ผูใ้หญ่บา้น รุน่ที� 14 ในหวัขอ้วชิา
“ การบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าว “ ณ ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละฝ�กอบรมภาคเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม
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ภาพกิจกรรม
เดือนมิถุนายน 2565

จดัประชุมนายจา้ง/สถานประกอบการตามโครงการสง่เสรมิการจา้งงานผู้สงูอายุในอาชพี
ที�เหมาะสมกับวยัฯ

 

        วนัเสารที์� 25 มถินุายน 2565 สาํนักงานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยศูนยบ์รกิารจดัหางานเพื�อคนไทย 
ได้จดัประชุมนายจา้ง/สถานประกอบการตามโครงการสง่เสรมิการจา้งงานผูส้งูอายุในอาชพีที�เหมาะสมกับวยัและ
ประสบการณ์ กิจกรรมสานพลังประชารฐัจดัหางานใหผู้ส้งูอายุ โดยมนีางภัณฑิลา แก้วบุญเรอืง ตําแหน่ง นัก
วชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ กล่าวเป�ดงาน ณ หอ้งพณิทอง โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนด์ววิ อําเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่มนีายจา้งเขา้รว่มประชุม จาํนวน 27 ราย
     

   ลงพื�นที�ศูนยก์ารค้ากาดสวนแก้วเพื�อสอบถามขอ้เท็จจรงิ กรณีมกีารประกาศป�ดศูนยก์ารค้าฯ
เป�นการชั�วคราว

     

        วนัที� 20 มถินุายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหน้างวภิารตัน์ ภักดี
ตําแหนง่นักวชิาการแรงงานชาํนาญการ และเจา้หนา้ที�ศูนยบ์รกิารจดัหางานเพื�อคนไทย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดั
เชยีงใหม ่รว่มกับหน่วยงานในสงักัดกระทรวงแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม ่ลงพื�นที�ศูนยก์ารค้ากาดสวนแก้วเพื�อสอบถาม
ขอ้เท็จจรงิ กรณีมกีารประกาศป�ดศูนยก์ารค้าฯ เป�นการชั�วคราวตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2565 เป�นต้นไป ทั�งนี�
สาํนกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัเชยีงใหมไ่ดน้ดัหมายเชญิผูป้ระกอบกิจการ/รา้นค้า จาํนวน 48 แหง่
ประชุมทางระบบออนไลน ์เพื�อรบัฟ�งแนวทางการบรหิารจดัการดา้นแรงงานของแต่ละสถานประกอบกิจการ รวมถึง
ชี�แจงแนวทางการปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย กรณสีถานประกอบกิจการมคีวามจาํเป�นต้องหยุดกิจการชั�วคราว หรอือาจ
มคีวามจาํเป�นต้องเลิกจา้งลกูจา้ง หรอืยา้ยสถานประกอบกิจการ และขอ้กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง                                        



ภาพกิจกรรม
เดือนมิถุนายน 2565

   นดัพบแรงงานใหญ ่ประจาํป� 2565
     

        วนัเสารที์� 25 มถินุายน 2565 สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยศูนยบ์รกิารจดัหางานเพื�อคนไทย ไดจ้ดั
กิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ ่ประจาํป� 2565 "Chiang mai Job Fair 2022" ณ หอ้งแกรนดว์วิ 2 ศูนยป์ระชุม
นานาชาติ โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนดว์วิ อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมนีายวรีะพนัธ ์ดอ่ีอน รองผูว้า่
ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่เป�นประธานในพธิเีป�ด มรีายละเอียดดงันี� 
   1. ผูล้งทะเบยีนเขา้รว่มงาน จาํนวน 506 คน 
   2. นายจา้งมารว่มรบัสมคัรงาน จาํนวน 32 แหง่ ตําแหนง่งานวา่ง จาํนวน 174 ตําแหนง่ 1,096 อัตรา
   3. ผูล้งทะเบยีนสมคัรงานไปทํางานต่างประเทศ จาํนวน 22 คน
   4. ใหคํ้าปรกึษาแนะแนวอาชพี จาํนวน 55 คน
   5. หน่วยงานในสงักัดกระทรวงแรงงานรว่มจดันทิรรศการ จาํนวน 7 หนว่ยงาน
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  อธบิดีกรมการจดัหางาน ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมการปฎิบติังานของสาํนักงานจดัหางานจงัหวดั
เชยีงใหม ่พรอ้มทั�งตรวจเยี�ยมศูนยพ์จิารณาอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรฯ (CI)

 

     

       วนัที� 29 ม.ิย. 2565 นายไฟโรจน์ โชติกเสถียร อธบิดีกรมการจดัหางาน ได้เดินทางมาตรวจเยี�ยมการปฎิบติังาน
ของสาํนักงานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหมเ่พื�อรบัฟ�งป�ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พรอ้มใหคํ้าแนะนําการปฎิบติั
งานเพื�อสรา้งขวญักําลังใจใหกั้บขา้ราชการ เจา้หน้าที�ผูป้ฎิบติังาน โดยม ีนายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดั
เชยีงใหม ่ใหก้ารต้อนรบั ทั�งนี� ยงัได้ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมศูนยพ์จิารณาอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเพื�ออนุญาตให้
ทํางานและออกเอกสารรบัรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) จงัหวดัเชยีงใหม ่พรอ้มรบัฟ�งป�ญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน                                       
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ภาพกิจกรรม
เดือนมิถุนายน 2565

  กิจกรรมแนะแนวอาชพีและจดัหางานเคลื�อนที�โดยรถโมบาย ยูนิต (Mobile Unit)ฯ
 

     

       วนัพุธที� 29 มถินุายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่นําเจา้หน้าที�ฝ�ายแนะแนวอาชพี
กลุ่มงานสง่เสรมิการมงีานทํา สาํนักงานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่จดักิจกรรมแนะแนวอาชพีและจดัหางานเคลื�อนที�
โดยรถโมบาย ยูนิต (Mobile Unit) รว่มกับหน่วยงานสงักัดกระทรวงแรงงาน และตํารวจภธูรภาค 5 เพื�อใหบ้รกิารแก่
เด็กนักเรยีนและประชาชน ตามโครงการหมูบ่า้นชุมชนยั�งยื�น บา้นเชยีงขาน อําเภอสารภี เป�นการดําเนินการเกี�ยวกับ
การป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด ณ โรงเรยีน เวฬุวนั อ. สารภี จ.เชยีงใหม ่โดยม ีพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตร ีนายสชุาติ ชมกลิ�น รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธบิดีกรมการจดัหา
งานและผูบ้รหิารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี�ยม และใหกํ้าลังใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�                                       



ที�ปรึกษา
นาย เอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

 

บรรณาธิการ
นาง ภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

 

รองบรรณาธิการ
นาง วิภารัตน์ ภักดี นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

 

คณะผู้จัดทํา
         นาย        ศตพร        กันแก้ว          นักวิชาการแรงงาน

         นาง        ฉันทนา      วงค์เคียน       นักวิชาการแรงงาน

         นาย        ณัฐเชษฐ     กอนแก้ว        นักวิชาการแรงงาน

         นาย        ณัฐวุฒิ        เรืองวิไลรัตน์  นักวิชาการแรงงาน

         นาย        ชัยวัฒน์       สุดภามูล        นักวิชาการแรงงาน

           นาย        นพนิรันดร์    กันธวงค์        เจ้าพนักงานแรงงาน

         นางสาว   พิศมัย         สุภาจิตร์        เจ้าพนักงานแรงงาน

         นางสาว   ณัฐฏณิชา    ใหม่กิ�ม          เจ้าพนักงานแรงงาน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําวารสารโดย... 


