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ขอมูลทั่วไป
 จังหวัดกําแพงเพชร เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร

มีพื้นที่ทั้งหมด 8,607.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,379,687 ไร ดานตะวันตกเปนภูเขาสูงลาดลงมาทางดาน
ตะวนัออก ลกัษณะดนิเปนดนิปนทรายเหมาะแกการทาํนาและปลกูพชืไร มพีืน้ท่ีการเกษตรประมาณ 5,272 ตารางกโิลเมตร 

(3,295,470 ไร) ปาไม 2,146.7 ตารางกิโลเมตร (1,341,718 ไร) มีแมนํ้าปงไหลผานเปนระยะทางยาวประมาณ 104 

กิโลเมตร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญมี 7 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย 

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และกลวยไข

การปกครอง
 แบงการปกครองออกเปน 11 อําเภอ 78 ตําบล 956 หมูบาน โดยมีอําเภอ ดังนี้ อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอ

ขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง อําเภอคลองลาน อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอพรานกระตาย อําเภอลานกระบือ 

อําเภอปางศิลาทอง อําเภอไทรงาม อําเภอบึงสามัคคี และอําเภอโกสัมพีนคร การปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 

องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 22 แหง องคการบริหารสวนตําบล 64 แหง

ขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการของจังหวัดกําแพงเพชร
 - จังหวัดกําแพงเพชร มีสถานประกอบการท้ังส้ิน จํานวน 2,607 แหง ลูกจาง จํานวน 28,589 คน 

  โดยสวนใหญเปนสถานประกอบการประเภทขายสง ขายปลีก และประเภทการผลิต

 - สถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 1 – 9 คน มีจํานวน 2,111 แหง ลูกจาง จํานวน 7,686 คน  

 - สถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 10 – 49 คน มีจํานวน 406 แหง ลูกจาง จํานวน 8,910 คน  

 - สถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 50 – 99 คน มีจํานวน 48 แหง ลูกจาง จํานวน 3,303 คน  

 - สถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 100 – 1,000 คนขึ้นไป มีจํานวน 42 แหง ลูกจาง จํานวน 8,688 คน
  (ที่มา : ขอมูลสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร)

ประชากรและกําลังแรงงาน  

 จังหวัดกําแพงเพชรมีประชากรท้ังหมด 765,598 คน (ชาย 373,561 คน หญิง 392,037 คน) มีผูที่อยูในกําลัง

แรงงาน 429,269 คน (คิดเปนรอยละ 56.06 ของประชากรทั้งหมด) ประกอบดวย เปนผูที่มีงานทํา 414,060 คน 

(คิดเปนรอยละ 96.45 ของกําลังแรงงานท้ังหมด) และผูวางงาน 9,254 คน ผูที่รอฤดูกาล จํานวน 5,956 คน และ

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 197,020 คน ไดแก แมบาน นักเรียน คนชรา เปนตน
 (ที่มา : ขอมูลสํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ไตรมาสท่ี 2 เมษายน  –  มิถุนายน 2562) 
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ภาวะการมีงานทําประชากรจังหวัดกําแพงเพชร
ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (ตามปปฏิทิน)
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ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกําแพงเพชร

ที่มา : สํานักงานปกครองจังหวัดกําแพงเพชร

ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกําแพงเพชร

อายุ 60-69 ป อายุ 70-79 ป อายุ 80 ปขึ้นไป

ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ 116,277 คน คิดเปนรอยละ 89.49 ของผูสูงอายุ

ผูพิการจังหวัดกําแพงเพชร

ผูพิการทั้งหมด จํานวน 29,395 คน คิดเปนรอยละ 3.83 ของประชากรท้ังหมด

ชาย 15,008 คน หญิง 14,387 คน

ผูพิการสูงอายุ จํานวน 16,528 คน คิดเปนรอยละ 56.22 ของผูพิการท้ังหมด

 จางงานคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตคนพิการ (พรบ.35) จํานวน 40 คน

 กูยืมเงิน 222 คน

รวมทั้งสิ้น 129,930 คน
ชาย 59,101 คน
หญิง 70,829 คน

ผูสูงอายุและผูพิการจังหวัดกําแพงเพชร

 ผูสูงอายุ ของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา ประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนจํานวน 129,930 คน คิดเปนรอยละ 17.93 ในป 2562 (ณ 30 กันยายน 2562)
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 ผลการใหบริการจัดหางานในประเทศ ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปนระบบ Online นํามา
ศึกษาสถานการณตลาดแรงงานของจังหวัดกําแพงเพชร สรุปดังนี้

 ใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน ณ สํานักจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 1,404 คน จําแนกดังนี้

ความตองการของแรงงาน (ตําแหนงงานวาง) จํานวน 1,462 อัตรา

ชาย 349 คน

ผูลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 1,446 คน การบรรจุงาน จํานวน 1,265 คน

ชาย 579 คน คิดเปนรอยละ 40.04 ชาย 737 คน คิดเปนรอยละ 58.26

หญิง 867 คน คิดเปนรอยละ 59.96

1. กรณีลาออก

ผูประกันตนกรณีวางงาน
ไดรับการแนะแนวอาชีพ

จํานวน 335 คน

ชาย 165 คน
ชาย 35 คน

หญิง 170 คน
หญิง 61 คน

ประสานสงผูประกันตน
กรณีวางงานเขาฝกอบรม

ณ สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานกําแพงเพชร
จํานวน 12 ครั้ง รวม 76 คน

2. กรณีถูกเลิกจาง

กรณีถูกเลิกจาง จํานวน 18 คน (ในจังหวัด 15 คน นอกเขตจังหวัด 3 คน)
คิดเปนรอยละ 1.28 ของผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา มีผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานกรณีถูกเลิกจาง ลดลง
คิดเปนรอยละ 33.33

กรณีลาออก จํานวน 1,386 คน
- ในจังหวัด 1,290 คน
- นอกเขตจังหวัด 96 คน
คิดเปนรอยละ 98.72

ของผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

มีผูขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน
กรณีลาออก  ลดลง
คิดเปนรอยละ 90.23

หญิง 528 คน คิดเปนรอยละ 41.74

หญิง 430 คน ไมระบุเพศ 683 คน 

สรุปสถานการณตลาดแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการใหบรการจัดหางานในประเทศ

ใหบรการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
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สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย ผล รอยละหนวยนับ จํานวน
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

โครงการ : มหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ คน - - -

กิจกรรม : สรางงานสรางอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ คน - - -

1. โครงการมหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย คน - - -

แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย คน 15,030 17,978 119.61

โครงการที่ 1 : บริหารจัดการแรงงานตางดาว คน 1,800 1,823 101.28

กิจกรรมที่ 1 : พิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาว ที่ยื่นขอใบอนุญาต
คน 1,800 1,823 101.28

ครั้ง 1,800 2,634 146.33

1. โครงการจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
คน 1,800 1,823 101.28

ครั้ง 1,800 2,634 146.33

กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
คน 1,300 2,170 166.92

แหง 550 566 102.91

1. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
คน 1,300 2,170 166.92

แหง 550 566 102.91

โครงการที่ 2 : ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน คน 13,230 16,155 122.10

กิจกรรมที่ 1 : การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน  คน 13,050 15,967 122.35

1. โครงการเผยแพรความรูเพ่ือปองกันการหลอกลวงคนหางาน คน 12,000 14,706 122.55

2. โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง (เคาะประตูบาน) คน 250 298 119.20

3. โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบ ไปทํางานตางประเทศ คน 800 963 120.38

4. รับเร่ืองรองทุกขจากคนหางานตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครอง คนหางาน พ.ศ. 2528 คน - - -

5. ตรวจและคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ (ไตหวัน เกาหลีใต ญี่ปุน ฟนแลนด สวีเดน 
   และมาเลเซีย)

ประเทศ - - -
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ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย ผล รอยละหนวยนับ จํานวน
6. โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดานการปองกันและปราบปราม ผูเปนภัยตอคนหางาน คน - - -

7. โครงการตรวจสอบสํานักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
   และบริษัทจัดหางานใหคนหางานไปทํางานตางประเทศ

แหง - - -

8. โครงการสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจสําหรับเจาหนาที่ นายจาง/ผูรับอนุญาต
    นําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ

คน - - -

กิจกรรมที่ 2 : การสรางความตระหนักรูแกกลุมเปาหมายและการคุมครองชวยเหลิือ
แรงงานตางดาวเพื่อปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

คน 180 188 104.44

1. โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว คน 120 128 106.67

   -  แรงงานตางดาว คน 120 128 106.67

   - นายจาง คน - - -

2. โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางานเพ่ือปองกันการตกเปนเหยื่อ 

   การคามนุษยดานแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ

คน 60 60 100.00

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมายของกรมการจัดหางาน คน - - -

4. โครงการอบรมกฎหมายเพื่อสรางการรับรูและเผยแพรกฎหมายในความรับผิดชอบ

   ของกรมการจัดหางาน

คน - - -

5. โครงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงานแผนงานบูรณาการ 

   จัดการปญหาดานแรงงานตางดาวและการคามนุษย

ครั้ง - - -

กิจกรรมที่ 3 : ศูนยปฏิบัติการการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน คน - - -

แหง - - -

1. โครงการศูนยปฏิบัติการการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
คน - - -

แหง - - -

โครงการที่ 3 : ศูนยประสานแรงงานประมง คน - - -

กิจกรรม : การสรางความตระหนักรูและจัดระเบียบแรงงานตางดาวในภาคประมง คน - - -

1. โครงการศูนยประสานแรงงานประมง คน - - -

1.1 ขอใบอนุญาตทํางาน คน - - -

1.2 จํานวนผูเขาอบรม นายจาง/ลูกจาง คน - - -

1.3 ขอรับคําปรึกษา คน - - -
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ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย ผล รอยละหนวยนับ จํานวน
1.4 แรงงานตางดาวในกิจการประมงท่ีไดจัดเก็บขอมูลพิสูจนตัวบุคคล (58,000 คน) 
มีการแจงการทํางานตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว

คน - - -

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คน - - -

โครงการ : ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาว
             เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คน - - -

กิจกรรม : การพิจารณาอนุญาตทํางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คน - - -

1. โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาว
    เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คน - - -

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน คน 6,157 6,470 105.08

โครงการที่ 1 : เตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน คน 4,957 5,213 105.16

กิจกรรมที่ 1 : แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ คน 4,957 5,213 105.16

1. แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน คน 3,545 3,675 103.66

    1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา คน 3,380 3,510 103.85

    1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพการมีงานทําใหผูถูกคุมขัง 

         ในเรือนจําศูนยวิวัฒนพลเมือง และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

คน 100 100 100.00

    1.3 กิจกรรมสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ คน 65 65 100.00

    1.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแนะแนวอาชีพอยางยั่งยืนและเปนระบบ คน - - -

2. แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา คน 1,360 1,581 116.25

    2.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหผูประกันตนกรณีวางงานประชาชนทั่วไป คน 1,200 1,415 117.92

    2.2 กิจกรรมศูนยตรีเทพเพ่ือการจางงานครบวงจร คน 160 166 103.75

    2.3 กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําใหทหารกองประจําการที่จะปลดเปนทหารกองหนุน คน - - -

3. แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน คน 52 57 109.61

    3.1 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพ่ิมรายได คน 40 45 112.50

รุน 2 2 -

    3.2 กิจกรรมสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน คน 12 12 100.00
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ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย ผล รอยละหนวยนับ จํานวน
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย

อาชีพ - - -

1. กิจกรรมการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย อาชีพ - - -

อุตสาหกรรม - - -

โครงการที่ 2 : กาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ คน 1,200 1,257 104.75

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งขยายบริการจัดหางานภาครัฐ ระบบ - - -

1. กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกรวมท้ังขยายบริการจัดหางานภาครัฐ ระบบ - - -

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาบุคลากรและเครือขายเปนนักจัดหางานมืออาชีพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

คน - - -

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครือขายเปนนักจัดหางานมืออาชีพ คน - - -

กิจกรรมที่ 3 : บริการจัดหางานของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย คน 1,200 1,257 104.75

1. กิจกรรมใหบริการจัดหางานของศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย คน 1,200 1,257 104.75

    - ณ สํานักงาน คน 1,000 1,041 104.10

    - อินเตอรเน็ต คน 200 216 108.00

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ คน 44,343 46,520 104.90

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา คน 44,343 46,520 104.90

กิจกรรมที่ 1 : การใหบริการจัดหางานในประเทศ คน 2,343 2,742 117.02

1. โครงการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน คน 1,100 1,404 127.64

2. โครงการเสริมสรางความมั่นคงและย่ังยืน คน 940 950 101.06

3. โครงการนัดพบแรงงาน คน 100 - -

    - นัดพบแรงงาน คน 100 116 116.00

    - นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ คน - - -

4. โครงการบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง คน - - -

5. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ แหง 1 1 100.00

อัตรา 1 1 -

6. โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ คน 113 - -

    - กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ คน 7 7 100.00

    - กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา คน 86 143 166.28

    - กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา คน 19 30 157.89

    - กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ คน 1 1 100.00

    - กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน - - - -
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ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย ผล รอยละหนวยนับ จํานวน
7. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) คน 90 91 101.11

กิจกรรมที่ 2 : การใหบริการจัดหางานตางประเทศ คน - - -

1. พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตางประเทศ คน - - -

2. จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ คน - - -

3. รับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re-entry) คน - - -

4. โครงการสงเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ 
    (อิสราเอล ไตหวัน เกาหลี ญี่ปุน ฮองกง-มาเกา)

ประเทศ - - -

5. โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพ่ือการแขงขนัไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี คน - - -

6. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความตองการของตลาดแรงงานไทย

    ไปทํางานตางประเทศ (ประเทศอิสราเอล)  

คน - - -

7. โครงการศูนยประสานบริการการไปทํางานตางประเทศในสวนภูมิภาค แหง - - -

8. โครงการจางท่ีปรึกษาวิจัยและพัฒนาองคกรและระบบการจัดสงแรงงานไทย

    ไปตางประเทศโดยรัฐ

โครงการ - - -

9. โครงการสงเสริมแรงงานไทยกลับคืนถ่ิน (Reintagration) 5 จังหวัด ไดแก 

   อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแกน และเชียงราย

คน - - -

กิจกรรมที่ 3 : การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน คน 42,000 43,778 104.23

1. โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน คน 42,000 43,778 104.23

2. โครงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน คน 2,530 2,530 100.00

   2.1 กิจกรรมจัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาใหมและประสงคจะทํางานออนไลน คน 2,500 2,500 100.00

   2.2 โครงการสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษาใหม แหง 28 28 -

   2.3 กิจกรรมจัดทําขอมูลกําลังแรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ คน 30 30 100.00

3. โครงการพัฒนาและเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน คน - - -

4. โครงการขยายเครือขายขอมูลขาวสารตลาดแรงงานสูตําบลหมูบาน แหง - - -

5. โครงการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานระดับภาค ฉบับ - - -

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑผานสื่อโซเชียล คน - - -

แผนงานบูรณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต คน 225 232 103.11

โครงการที่ 1 : ขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ คน 210 214 101.90

กิจกรรมที่ 1 : สํารวจขอมูลผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพหรือทํางาน คน 180 180 100.00

1. กิจกรรมสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพหรือทํางาน คน 180 180 100.00
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ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย ผล รอยละหนวยนับ จํานวน
กิจกรรมที่ 2 : สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ คน 20 24 120.00

1. กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ คน 20 24 120.00

กิจกรรมที่ 3 : สรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ คน 10 10 100.00

1. กิจกรรมสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ คน 10 10 100.00

รุน 1 1 -

โครงการที่ 2 : สงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ คน 15 18 120.00
กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริการและการทองเที่ยว คน 15 18 120.00

1. โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต บริการและการทองเที่ยว คน 15 18 120.00

กิจกรรมที่ 2 : 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา คน - - -

1. โครงการ 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา คน - - -

    - วิทยากรถายทอดองคความรู คน - - -

    - ผูที่ไดรับการถายทอดองคความรู คน - - -

รายการ งบประมาณท่ีไดรับ ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ

เงินงบประมาณ 2,918,090.00 2,918,089.86 100.00

เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 1,717,396 171,395.86 100.00

รวม 4,635,486 4635485.72 100.00

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2562



11ผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร

ยุทธศาสตร : ดานความมั่นคง
แผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิตประชาชนทุกกลุมไดรับการสงเสริมการมีงานทํา
กิจกรรมการใหบริการจัดหางานในประเทศ
1. โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน
 เพือ่นาํบรกิารท่ีครอบคลมุภารกิจทกุดานของกรมการจดัหางานลงไป

สูประชาชนท่ีขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงบริการของรัฐ ดานขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน การใหบริการจัดหางาน ตลอดจนใหคําแนะนําและปรึกษา

ดานอาชีพ

เปาหมาย
 - ผูใชบริการ จํานวน 940 คน

ผลการดําเนินงาน
 - มีผูเขารับบริการทั้งสิ้น จํานวน 950 คน (ชาย 464 คน หญิง 486 คน)
คิดเปนรอยละ 101.06 ของเปาหมาย

2. กิจกรรมนัดพบแรงงาน
 เปนการดาํเนนิการใหนายจาง/สถานประกอบการ ผูตองการหางานทาํ

ผูตองการเปลีย่นงานไดพบกนั และพจิารณาคดัเลอืกกนัโดยตรงประหยดัเวลา 
และคาใชจายทัง้สองฝาย เปนการเพิม่โอกาสใหผูประสงคจะหางานทาํ ผูวางงาน

ผูสําเร็จการศึกษาไดเลือกตําแหนงงานที่ตรงกับความรู ความสามารถไดอยาง
หลากหลายสงผลใหประชาชนมีงานทํา มรีายได มคีณุภาพชีวติท่ีด ีและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศดีขึ้น 

เปาหมาย
 - ผูสมัครงานมาใชบริการ จํานวน 100 คน

ผลการดําเนินงาน
 - ผูสมัครงานมาใชบริการ จํานวน 116 คน (ชาย 50 คน หญิง 66 คน)

คิดเปนรอยละ 116 ของเปาหมาย
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3. โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
 3.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
เปาหมาย 
 - ผูใชบริการ จํานวน 7 คน

ผลการดําเนินงาน 

 - มีผูเขารับบริการ ทั้งส้ิน จํานวน 7 คน (ชาย 6 คน หญิง 1 คน)

คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมาย 

 3.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
เปาหมาย
 - ผูใชบริการ จํานวน 86 คน

ผลการดําเนินงาน
 - มผีูเขารบับริการ ทัง้ส้ิน จาํนวน 143 คน (ชาย 40 คน หญงิ 103  คน)

คิดเปนรอยละ 166.28  ของเปาหมาย 

 3.3 กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
เปาหมาย
 - ผูใชบริการ จํานวน 19 คน

ผลการดําเนินงาน
 - มีผูเขารับบริการ ทั้งส้ิน จํานวน 30 คน (ชาย 17 คน หญิง 13 คน)

คิดเปนรอยละ 157.89 ของเปาหมาย 

4. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม)
 เพ่ือรวมกันแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานและเปนการเปดโอกาส

ใหนกัเรียน นกัศึกษา ไดมงีานทําในสถานประกอบการควบคูกนัไปกับการศึกษาตอ

เปาหมาย
 - นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จํานวน 90 คน

ผลการดําเนินงาน
 - ผูสมคัรเขารวมโครงการ จาํนวน 91 คน (ชาย 29 คน หญงิ 62 คน)

คิดเปนรอยละ 101.11 ของเปาหมาย
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การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
เผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
 เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกิจกรรมของ

สาํนกังานจัดหางานจังหวัดกาํแพงเพชร ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรบัทราบ

ขอมลูขาวสารตลาดแรงงาน โดยดาํเนนิการผานชองทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ

รูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง ดังนี้

 1. จดัรายการวิทยทุางสถานีวทิยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จงัหวัด
กําแพงเพชร FM 97.75 MHz ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 10.00 – 11.00 น. 

ในรายการ “วิทยุแรงงาน เพื่อนคนหางาน” จํานวน 24 ครั้ง

 2. จัดหนวยบริการเคล่ือนที่ใหบริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ

ในโครงการหนวยบําบดัทกุข บาํรุงสขุ สรางรอยย้ิมใหประชาชนจังหวัดกาํแพงเพชร 
จํานวน 11 ครั้ง มีประชาชนใชบริการ จํานวน 325 คน (ชาย 123 คน

หญิง 202 คน)

 3. จัดทําวารสารขาวสารตลาดแรงงาน วิเคราะหสถานการณตลาด
แรงงาน บทความดานอาชพี เมนอูาชพี ประชาสมัพนัธตาํแหนงงานวาง จาํนวน 

12 คร้ัง โดยเผยแพรใหแกหนวยงานของรัฐ และอาสาสมคัรแรงงาน รวมทัง้สิน้ 
2,640 ฉบับ

 4. เปดใหบริการ Facebook ในช่ือ สํานักงานจัดหางานจังหวัด

กําแพงเพชร มีผูเขาชม จํานวน 92,302 คน
 5. ออกใหบรกิารนอกพ้ืนที ่เผยแพรความรูขอมลูขาวสารตลาดแรงงาน

การสงเสริมการมีงานทําในประเทศและตางประเทศ การจัดระบบการทํางาน
ของแรงงานตางดาวรวมจํานวน 24 คร้ัง มีผูรับบริการ จํานวน 1,788 คน
(ชาย 1,366 คน หญิง 422 คน)

โครงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน
- กิจกรรมจัดทําขอมูลกําลังแรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ
 เพือ่เปนศนูยทะเบยีนกาํลงัแรงงานทีม่ทีกัษะพเิศษในแตละสาขาและ
เปนฐานขอมูลใหนายจาง/สถานประกอบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

เปาหมาย
 -  มีทะเบียนกําลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษในแตละสาขาอาชีพ 

จํานวน 30 คน

ผลการดําเนินงาน
 - มีทะเบียนกําลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษในแตละสาขาอาชีพ 
จํานวน 30 คน (ชาย 26 คน หญิง 4 คน) คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมาย
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แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
สงเสริมอาชีพ
1. แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
 1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
 การเตรียมความพรอมใหกบักาํลงัแรงงาน ในดานความรู ความสามารถ
ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการเลือกศึกษาตอ
หรือเลือกประกอบอาชีพไดอยางถูกตอง 
เปาหมาย
 แนะแนวอาชีพใหนกัเรียน นกัศกึษาในสถานศึกษา จาํนวน 3,380 คน
ผลการดําเนินงาน
 จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2 ครั้ง
มีนักเรียน เขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน 3,510 คน (ชาย 1,300 คน
หญิง 2,210 คน) คิดเปนรอยละ 103.84 ของเปาหมาย
 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให
นักเรียน นักศึกษาใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 6 สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 41 จาํนวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนกําแพงเพชร
พทิยาคม, โรงเรียนวชัรวทิยา, โรงเรียนคลองลานวทิยาและโรงเรียนลานกระบอื
วิทยา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 3,055 คน (ชาย 1,122 คน
หญิง 1,933 คน) คิดเปนรอยละ 90.38 ของเปาหมาย ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก
คุณสุจิตรา เกตุแกว เจาของแบรนดชาชะเหลียว (นักธุรกิจที่มีอายุนอยและ
ประสบความสําเร็จ) เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนในหัวขอ“แนวคิด
นักธุรกิจยุคใหมสูเสนทางความสําเร็จ” 
 ครั้งท่ี 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ใหนักเรียน นักศึกษา โดยบูรณาการกับโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
การศึกษาเพิ่ม) ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรงัสรรค, โรงเรียนวังแขมวิทยา และโรงเรียนคลองลาน
วิทยา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 455 คน (ชาย 178 คน หญิง 277 
คน) ทั้งน้ี ไดรับเกียรติจาก อาจารยอิศรา  เลิศเยาวฤทธ์ิ รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ใหความรู เรื่อง“ทิศทางการศึกษา
และแนวโนมตลาดแรงงานในอนาคต” พรอมจัดกิจกรรมตางๆ เชน ทดสอบ
ความพรอมทางอาชีพ, บริการใหคําปรึกษา/แนะแนวดานอาชีพ ฯลฯ
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 1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมการมีงานทําใหผูถูกคุมขัง
ในเรอืนจาํ ศนูยววิฒันพลเมอืง และสถานพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
 เพือ่สงเสริมการมีอาชพี มรีายได สามารถดํารงชีพและมีคณุภาพชีวติ

ที่ดี

เปาหมาย
 ผูถูกคุมขังในเรือนจํา จํานวน 100 คน

ผลการดําเนินงาน
 วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมแนะแนวใหความรูดาน

อาชีพขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน ประชาสัมพันธการใหบริการสงเสริมการมี
งานทํา และสาธิตการประกอบอาชีพอสิระ โดยฝกปฏิบตักิารตัดเย็บผา หลกัสตูร 

“พื้นฐานการตัดเย็บผา” (ชุดกีฬา ชุดวอรม) โดยวิทยากรภาคเอกชน ไดแก 
นายศุภวัฒน  ทองสี ผูจัดการหางหุนสวนเอส.บี.การเมนท ณ แดนผูถูกคุมขัง

หญิง เรือนจํากลาง กําแพงเพชร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน คิดเปน

รอยละ 100 ของเปาหมาย

การติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ
             - นายศภุวฒัน ทองส ีผูจดัการหางหุนสวนเอส.บ.ีการเมนท ไดอนเุคราะห 
จักรเย็บผาอุตสาหกรรมเพื่อใชในการผลิตกางเกงวอรม. ใหแกผูถูกคุมขังหญิง 

จํานวน 10 หลัง เพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ และไดเซ็นสัญญาวาจาง

การเย็บผากับเรือนจํากลางกําแพงเพชร โดยสงเสริมการตัดเย็บกางเกงวอรม
เดือนละ 1,800 ตัว เพื่อเปนการสงเสริมการมีงานทํา มีอาชีพ และมีรายได

 1.3 กิจกรรมสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ 
 เพือ่สรางความรวมมอืและพฒันาเครอืขายในการดาํเนนิการดานการ
แนะแนวอาชีพระหวางกรมการจัดหางาน และหนวยงานทางดานการศึกษา

รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการแนะแนวอาชีพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานการแนะแนวอยางยั่งยืนและเปนระบบมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
 - ครูแนะแนว ผูแทนหนวยงาน/องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และเอกชน จํานวน 65 คน

ผลการดําเนินงาน
 - วนัที ่1 กมุภาพนัธ 2562 จดักจิกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

ชัน้นํา ไดแก กลุม บมจ.เกษตรไทย อนิเตอรเนชัน่แนล ชกูารคอรปอเรชัน่ (KTIS) 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมน็ทพลัพแอนดเปเปอร จาํกดั และบรษิทั เคทสิไบโอเอทานอล 

จํากัด อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีครูแนะแนว/บุคลากรทางการศึกษา
เขารวม จํานวน 65 คน (ชาย 10 คน/หญิง 55 คน) คิดเปนรอยละ 100 ของ

เปาหมาย
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2. แนะแนวอาชีพใหผูที่ไมอยูในระบบการจางงาน
 2.1 กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพิ่มรายได
 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติใหกลุมเปาหมาย
ตามความตองการ รวมทัง้จดัหาวสัดอุปุกรณเพือ่ใชในการประกอบอาชพีใหกบั
ผูสําเร็จการสงเสริมการประกอบอาชีพ 
 ตัวชี้วัด รอยละของประชาชนที่เขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้น
รอยละ 78
เปาหมาย
 - ผูวางงาน ผูถกูเลิกจาง ผูทีร่อฤดูกาล ประชาชนท่ัวไป จาํนวน 2 รุน 
40 คน 
ผลการดําเนินงาน
 - ผูไดรับการอบรม จํานวน 2 รุน  45 คน (ชาย 2 คน หญิง 43 คน)  
คิดเปนรอยละ 112.50 ของเปาหมาย 
 รุนที่ 1 วันที่ 27 – 29 เมษายน 2562 หลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อผา 
(เสื้อเชิ้ต)” ณ กลุมแมยื้อผาไทย ตําบลหนองไมกอง อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 20 คน (หญิงท้ังหมด)
 รุนที่ 2 วนัที ่6 – 7 มถินุายน 2562 หลกัสตูร “ลกูประคบสมนุไพรไทย
แบบสดและแบบแหง”ณ องคการบรหิารสวนตาํบลเพชรชมพ ูอาํเภอโกสมัพนีคร 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 24 คน (ชาย 2 คน หญิง 22 คน)
 2.2 กิจกรรมสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
 เพื่อสรางความเขมแข็งและโอกาสใหกลุมผูรับงานไปทําที่บานไดมี
อาชีพและรายไดตอเนื่อง ยั่งยืน 
เปาหมาย
 - ประชาชนทีป่ระสงคจะรบังาน/ผูรบังานไปทาํท่ีบาน/กลุมผูรบังาน
ไปทาํทีบ่านทีจ่ดทะเบยีนกบักรมการจดัหางาน และบคุลากรดานการแนะแนว 
จํานวน 12 คน
ผลการดําเนินงาน
 -  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 ณ บริษัท 
ท ีเคการเมนท แมสอด จาํกดั และ บรษิทั ถงุเทา ท.ไทรุง จาํกัด อาํเภอแมสอด 
จงัหวดัตาก มผีูรบังานไปทาํทีบ่านเขารวมกจิกรรม จาํนวน 12 คน (ชาย 2 คน, 
หญิง 10 คน) คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมาย
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การดําเนินงานดานเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน
 วนัพฤหสับดทีี ่29 สงิหาคม 2562 เขารวมพธิรีบัโลประกาศเกยีรตคิณุ
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสงเสริมการมีงานทํา ประจําป 2562 โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (หมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล) ณ หอง

ประชุม จอมพล ป พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร มีผูรับรางวัลจํานวน 2 รางวัล ดังนี้

 1. องคกร/หนวยงานที่สนับสนุนการสงเสริมการมีงานทํา ไดแก

 - นายศุภวัฒน  ทองสี ผูจัดการหางหุนสวนจํากัด เอส.บี.การเมนท 

ตําบลลํามะโกรก อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

 2. กลุมผูรับงานไปทําที่บานที่เขมแข็ง ไดแก

 - กลุมเย็บผาบานลํามะโกรก ตําบลลํามะโกรก อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร
 ติดตามการดําเนินงานและออกเยี่ยมกลุมผูรับงานไปทําที่บาน เพื่อ

สรางสัมพันธ ใหคําปรึกษาและเผยแพรประชาสัมพันธการใหบริการสงเสริม
การรบังานไปทาํทีบ่านและกองทนุเพ่ือผูรบังานไปทาํทีบ่าน สาํนกังานจดัหางาน

จงัหวดักาํแพงเพชรไดมกีารจดัตัง้และสนบัสนนุการรวมกลุมผูรบังานไปทาํทีบ่าน 
จํานวน 16 กลุม มีสมาชิกทั้งหมด 164 คน (ชาย 15 คน หญิง 149 คน)

โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ
กิจกรรมบริการจัดหางานของศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย
 เพื่อสงเสริมการมีงานทําใหกับประชาชน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการจัดหางานของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยใหมีความสะดวก 
รวดเร็วและทันสมัย

เปาหมาย
 แรงงานไดรับบริการจัดหางาน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย

และระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 1,200 คน

ผลการดําเนินงาน
 - ใหบรกิารจัดหางานแกแรงงาน ณ ศนูยบรกิารจัดหางานเพ่ือคนไทย

และระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 1,257 คน (ชาย 521 คน หญิง 736 คน)
 - ติดตั้ง ตูงาน Job Box จํานวน 6 ตู 6 แหง เพื่อใหบริการจัดหางาน

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
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แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
1. กิจกรรมพิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
 1.1 โครงการจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นใบขออนุญาตทํางาน
 การบริหารจัดการแรงงานตางดาวตาม MOU ตรวจสอบและเรงรัดการทํางานของแรงงานตางดาว
ใหถูกตองตามกฎหมาย
   1) จดัทาํทะเบียนคนตางดาวท่ียืน่ขอใบอนุญาตทํางาน เพ่ือใหการพิจารณาอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาว

ทีเ่ขามาทํางานในประเทศเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบงัคบั กฎเกณฑทีก่าํหนดสอดคลองกับนโยบายของรัฐ กบัความตองการ
ของนายจาง/สถานประกอบการ โดยไมใหกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 

 เปาหมาย จํานวน 1,800 คน/1,800ครั้ง

ผลการดําเนินงาน จํานวน 1,823 คน/2,634 ครั้ง คิดเปนรอยละ 101.28/146.33

 จํานวนแรงงานตางดาวท่ีมีใบอนุญาตทํางานและทํางานในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวน 7,503 คน (ขอมูล

ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 โดยทํางานในประเภทกิจการ 5 อันดับแรก ไดแก เกษตรกรรมและปศุสัตว กิจการตอเนื่อง

การเกษตร งานรับใชในบาน กิจการรีไซเคิล กิจการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

2. กิจกรรมตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
    2.1 โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
 เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวที่ทํางานอยูกับนายจาง/สถานประกอบการใหปฏิบัติ

ใหถกูตองตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการ การทํางานของคนตางดาว ปองกันการลักลอบการทํางานของคนตางดาว 

รวมถึงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

ประเภท
สัญชาติ

รวม
เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ

1) คนตางดาวที่เขามาโดยชอบดวยกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (มาตรา 59)  
   1.1 แรงงานตางดาวระดับฝมือเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย

- - - 137 137

1.2 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
     ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 

821 22 31 - 874

1.3 แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามมติ ครม. 16 ม.ค. 2561 (OSS) 3,678 344 440 - 4,462

1.4 แรงงานตางดาวนําเขามาทํางานตาม MOU 1,213 419 335 - 1,967

2) คนตางดาวที่เขามาอยูอาศัยในประเทศไทยซึ่งเปนชนกลุมนอย
    (มาตรา 63/1)  

- - - 63 63

รวม 5,712 785 806 200 7,503
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เปาหมาย ตรวจสอบสถานประกอบการ 550 แหง คนตางดาว จาํนวน 1,300 คน

ผลการดําเนินงาน จํานวนสถานประกอบการ 566 แหง คนตางดาว จํานวน 

2,170 คน คิดเปนรอยละ 102.91 / 166.92

- บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ
 1) ออกตรวจตามชุดตรวจปฏิบัติการตามคําส่ัง คสช.ที่ 101/2557

ลงวนัที ่21 ก.ค.57 เรือ่ง การแตงตัง้ชดุตดิตามและตรวจสอบการจัดการปญหา

แรงงานตางดาวและการคามนุษยจงัหวัดและคําส่ังตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร 
ที ่379/2561 ลงวันที ่22 ม.ิย.61 เร่ืองตัง้ศนูยตดิตามและตรวจสอบการจัดการ

ปญหาแรงงานตางดาว และการคามนุษย ปงบประมาณ 2562

 2) ออกตรวจตามแผนบูรณาการปองกันปญหาการคามนุษยดาน

แรงงานจังหวัดกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3) ตรวจสอบและดําเนินคดีคนตางดาวแยงอาชีพคนไทยตรวจสอบ

แรงงานตางดาว 96 คน

 4) จับกุมและดําเนินคดีนายจาง/สถานประกอบการ และแรงงาน
ตางดาว กระทําผิดตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ

คนตางดาว พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 จํานวน 16 คดี 
ผูตองหา 25 คน (นายจาง 6 ราย แรงงานตางดาว 19 คน)

3. โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
 3.1 กจิกรรมใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและ
คุมครองคนหางาน
 1) โครงการเผยแพรความรูเพ่ือปองกันการหลอกลวงคนหางาน
 ดําเนินการใหเจาหนาที่เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

เก่ียวกับวิธกีารเดินทางไปทํางานตางประเทศ  อยางถูกตองตามกฎหมายกลวิธี

ในการปองกนัปญหาการหลอกลวงไปทํางานตางประเทศตลอดจนการปองกัน

มใิหตกเปนเหยือ่การคามนษุยดานแรงงานใหแกผูนาํทองถิน่ กาํนนั ผูใหญบาน

ผูสนใจไปทํางานตางประเทศและประชาชนท่ัวไป จัดทําเอกสาร สื่อสิงพิมพ 
หรือสื่อตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูล 

เปาหมาย ประชาชนท่ัวไปและผูสนใจไปทํางานตางประเทศ จาํนวน 12,000 คน

ผลการดําเนินงาน ประชาชนท่ัวไปและผูสนใจไปทํางานตางประเทศ ในพ้ืนที่

จังหวัดกําแพงเพชร 14,706 คน คิดเปนรอยละ 122.55
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 2) โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
 จดัเจาหนาทีล่งปฏบิตังิานในพืน้ท่ีทีม่กีารหลอกลวงสงู เพือ่ประชาสมัพนัธ
ขอมูลเชิงลึกและสรางความรูความเขาใจ ถึงวิธีการเดินทางไปทํางานรูปแบบ
พฤตกิารณหลอกลวงและการแจงเบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิารณหลอกลวงรวมถงึ
การรองทุกขเมื่อถูกหลอกลวงในพื้นที่
เปาหมาย ประชาชนในพื้นที่ที่มีการหลอกลวงสูง จํานวน 250 คน
ผลการดําเนินงาน 298 คน คิดเปนรอยละ 119.20
 3) โครงการเครอืขายชมุชนรวมรณรงคปองกนัการลกัลอบไปทาํงาน
ตางประเทศ
เปาหมาย ผูนาํชมุชน ผูนาํองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูสนใจไปทาํงานตางประเทศ
ผูถูกระงับการเดินทางท่ีมีพฤติการณจะลักลอบไปทํางานตางประเทศ จํานวน 
800 คน
ผลการดําเนินงาน 963 คน คิดเปนรอยละ 120.38
- จัดเจาหนาที่ ลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีการหลอกลวงสูงเพ่ือประชาสัมพันธ 
ขอมูลเชิงลึกและสรางความรูความเขาใจถึงวิธีการเดินทางไปทํางาน รูปแบบ 
พฤตกิารณหลอกลวงและการแจงเบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิารณหลอกลวงรวมถงึ
การรองทุกขเมื่อถูกหลอกลวงในพื้นที่ 11 ของจังหวัดกําแพงเพชร 
 1. วนัที ่26 พฤศจิกายน 2561 ออกช้ีแจงขอกฎหมาย ขอมลูขาวสาร
การเดินทางไปทํางานตางประเทศ ใหคําแนะนําลักษณะวิธีการหลอกลวงของ
สาย/นายหนาเถื่อน ผลเสียและโทษของการลักลอบไปทํางานตางประเทศ
โดยรวมกบัโครงการฝกอบรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
(ภาษาเกาหล)ี ณ หองฝกอบรม สาํนกังานพฒันาฝมอืแรงงานจงัหวดักาํแพงเพชร 
มีผูสนใจจะไปทํางานตางประเทศเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน
 2. วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 150 คน 

4. กจิกรรมสรางความตระหนกัรูแกกลุมเปาหมายและการคุมครองชวยเหลอื
แรงงานตางดาวเพื่อปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
 เพือ่ใหนายจาง/สถานประกอบการ และผูทีเ่กีย่วของ ไดรบัทราบขอมลู
ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ รวมถึงการเตรียมความพรอมกอนการ
อนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวจะสิ้นสุด สรางการตระหนักรูในการจาง 
แรงงานตางดาวอยางถกูกฎหมายแกนายจาง/สถานประกอบการและผูทีเ่กีย่วของ 
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 1) โครงการเสริมสรางการรับรูใหกบันายจาง แรงงานตางดาว และ
องคกรภาคีเครือขาย
เปาหมาย นายจาง/สถานประกอบการ จํานวน 100 คน
ผลการดําเนินการ นายจาง/สถานประกอบการเขารวมอบรม จาํนวน 120 คน 
คดิเปนรอยละ 120 จดัเม่ือวันที ่28 กมุภาพันธ 2562 ณ หองลิไท โรงแรมเพชร 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
 2) โครงการเสริมสรางการรับรูสูการจางงานแรงงานตางดาวอยาง
ถูกกฎหมายภายใต MOU
เปาหมาย นายจาง/สถานประกอบการ จํานวน 120 คน
ผลการดําเนินการ นายจาง/สถานประกอบการเขารวมอบรม จาํนวน 138 คน 
คดิเปนรอยละ 115 จดัเมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมเยาวมาลย
โรงแรมชากังราวริเวอรวิว อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

- ขับเคล่ือนการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานตางดาวจังหวัดกําแพงเพชร
 แตงตั้งคณะทํางานการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานตางดาวจังหวัด
กําแพงเพชรที่ 400/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อกําหนดมาตรการ
จัดระเบียบท่ีพักอาศัยของแรงงานตางดาวจังหวัดกําแพงเพชรใหถูกตองตาม
กฎหมาย และเปนไปตามมาตรฐาน จดัประชมุคณะทาํงานเมือ่วันท่ี 9 กรกฎาคม 
2562 ณ หองประชุมทุงเศรษฐีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร
 4.1 โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
 อบรมใหความรู ความเขาใจในสิทธ ิหนาที ่ กฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่พึงปฏิบัติ อยางถูกตอง เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิ 
การบังคับใชแรงงาน การกักขังหนวงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และการคา
มนุษยดานแรงงาน
เปาหมาย แรงงานตางดาว จํานวน 120 คน
ผลการดําเนินการ แรงงานตางดาวเขารับอบรมจํานวน 128 คน คิดเปน
รอยละ 106.67
 1) เม่ือวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตาํบล
คลองขลงุ ตาํบลคลองขลุง อาํเภอคลองขลุง จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวนผูรบัการ
อบรม 65 คน
 2) เมือ่วนัที ่19  ธนัวาคม 2561  ณ หองประชมุองคการบรหิารสวนตาํบล
บอถํ้า ตําบลบอถํ้า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 63 คน
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 3) โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคามนุษยแกกลุมเปาหมาย

ในพื้นที่ (จัดโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) วันที่ 5 
มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมบริษัท แกนเจริญ จํากัด ตําบลคลองสมบูรณ 

อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร แรงงานตางดาวและผูสนใจ เขารวม

กิจกรรม จํานวน 88 คน

  4) รวมกบัสหวชิาชพีสมัภาษณแรงงานตางดาวเพือ่พจิารณาการเปน

ผูเสียหายจากการคามนุษย

 4.2 โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางานเพ่ือปองกันการ
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ 
เปาหมาย คนหางานประชาชนที่ประสงคจะเดินทางไปทํางานตางประเทศ  
จํานวน 60 คน

ผลการดําเนินการ คนหางานหรือประชาชนผูที่สนใจท่ัวไปที่ประสงคจะ

เดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 100 เมื่อวันที่ 
26 มนีาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะรากเสียด ตาํบลเพชรชมพู อาํเภอ

โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
 1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค

เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีผูปฎิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยและอาสาสมัครแรงงานไดมคีวามรูความเขาใจกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษยและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
การแลกเปล่ียนประสบการณสรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยในระดับพื้นที่และนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย จํานวน 137,324 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามรอยยี่สิบส่ี
บาทถวน)
เปาหมาย พนกังานเจาหนาทีผู่ปฎิบตัหินาทีเ่ก่ียวกับการดําเนินการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษยและอาสาสมัครแรงงาน จํานวน 100 คน

ผลการดําเนินการ ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 92 คน (ชาย 56 คน หญิง 36 คน) 

คิดเปนรอยละ 92 จัดเมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมบุณฑริกา

วนาลีรีสอรท ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
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การสงเสริมใหแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานตางประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอยางถูกตอง
 ขอมลูแรงงานไทยทีข่อรบับรกิารจดัหางานตางประเทศในจงัหวัดกาํแพงเพชร ขอมลู ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
ดังนี้

 1) รับแจงการเดินทางดวยตนเอง จํานวน 45 คน (ชาย 30 หญิง 15 คน) ประเทศท่ีมีแรงงานเดินทางไปทํางาน

มากที่สุด 4 อันดับแรก คือ 1. ฟนแลนด 2. คูเวต 3. ฮองกง 4. สาธารณรัฐเกาหลีใต 

 2) รบัแจงการเดินทางดวยตนเอง (RE-ENTRY) จาํนวน 526 คน (ชาย 428 คน หญิง 98 คน) ประเทศท่ีมแีรงงาน

เดินทางไปทํางานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1. ไตหวัน 2. สาธารณรัฐเกาหลีใต  3. สิงคโปร 4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตท

5. อินเดีย

 3) ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ 271 คน (ชาย 211 คน หญิง 119 คน)

 4) จัดทําเอกสารส่ือสิ่งพิมพหรือสื่อตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลผาน E–service หลายชองทาง ไดแก website, 
facebook, line รวม 11,762 คน

เดือน ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รับแจง
การเดินทาง
ดวยตนเอง

ชาย 2 1 1 0 2 1 1 2 7 10 2 1 30

หญิง 0 0 0 1 1 1 0 6 1 0 1 4 15

รวม 2 1 1 1 3 2 1 8 8 10 3 5 45

เดือน ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รับแจง
การเดินทาง

กลับไปทํางาน
ตางประเทศ

ชาย 30 34 32 50 44 43 54 37 23 17 33 31 428

หญิง 2 4 11 14 7 8 13 6 7 9 10 7 98

รวม 32 38 43 64 51 51 67 43 30 26 43 38 526

เดือน ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ลงทะเบียน
คนหางาน

ชาย 10 20 15 29 10 34 30 13 11 9 18 12 211

หญิง 7 11 7 8 3 10 7 11 9 17 14 15 119

รวม 17 31 22 37 13 44 37 24 20 26 32 27 330
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รับเร่ืองรองทุกขจากคนหางานตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528
 กรณีบริษัทจัดหางานรับเร่ืองรองทุกข จํานวน 2 คน ชวยเหลือคน

หางาน จํานวน 2 คน กรณีสาย/นายหนาเถื่อนรับเรื่องรองทุกข จํานวน 4 คน

ชวยเหลือคนหางาน จํานวน 4 คน

รับเร่ืองรองทุกขผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดกําแพงเพชร กรณีหางานทํา 
ตรวจสอบขอเท็จจริงและสงเสริมการมีงานทํา จํานวน 5 ราย ไดแก
 1. นางนิลาวัลย นารอด อาศัยอยูบานเลขที่ 10 หมูที่ 3 ตําบล

ลานดอกไมตก อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

 2. นายเสนห แกวนวน อายุ 50 ป บานเลขที่ 126 หมู 11 ตําบล

หินดาต อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

 3. นางนวรัตน จันทรผล อายุ 28 ป บานเลขที่ 40 หมูที่ 1 ตําบล

วังควง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

 4. นายวิมล การชาง อายุ 51 ป บานเลขที่ 203/1 หมู 13 ตําบล

ไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกาํแพงเพชร

 5. นายพล พรานสอน อายุ 48 ป บานเลขที่ 8 หมู 2 ตําบลสักงาม 

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอาย ุ
1. กิจกรรมสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพหรือทํางาน
 เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุที่ตองการทํางานและจัดทําทะเบียน

นายจาง/สถานประกอบการที่ตองการจางผูสูงอายุทํางาน

เปาหมาย
 - สาํรวจผูสงูอายทุีต่องการประกอบอาชพีและทาํงาน จาํนวน 180 คน

ผลการดําเนินงาน
 - สาํรวจผูสงูอายทุีต่องการประกอบอาชพีและทาํงาน จาํนวน 180 คน

(ชาย 72 คน หญิง 108 คน) คิดเปนรอยละ 100

2. กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ
 สงเสริมอาชีพเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสงูอายุไดประกอบ

อาชีพหรือฝกอาชีพ มีรายไดที่เหมาะสม มีความมั่นคงในรายได สามารถดํารง

ชีวิตไดอยางมีคุณคาทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
เปาหมาย
 - ผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) จํานวน 1 รุน 20 คน
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ผลการดําเนินงาน
 - ผูสูงอายุ เขารวมกิจกรรม จํานวน 24 คน (ชาย 1 คน หญิง 23 คน) 
คิดเปนรอยละ 120 ของเปาหมาย โดยฝกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร 
“การแปรรูปผลิตภัณฑกลวย” วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม 
เทศบาลตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

3. กิจกรรมสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ
 จัดฝกอบรมการถายทอดภูมิปญญาใหกับผูสูงอายุดานการถายทอด
องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นและสนับสนุนการสรางคลังปญญาทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ ไวคูชุมชนและใหมีงานทํามีรายได

เปาหมาย
 - ผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) จํานวน 1 รุน 10 คน

ผลการดําเนินงาน
 - ผูสูงอายุ เขารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน (หญิงทั้งหมด) คิดเปน
รอยละ 100 ของเปาหมายโดยการถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น 
วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บานไตรตรึงษ 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

ระบบบรกิารดานการสงเสรมิการมงีานทาํ การเตรยีมความพรอมกาํลงัแรงงาน
กอนเขาสูตลาดแรงงาน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ใหนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 คณะรฐัมนตรีมมีตทิีป่ระชุม เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2558 โดยกรมการ
จัดหางานและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการ
ดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

เปาหมาย
 - นกัเรียนระดับมธัยมศึกษาปที ่3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จงัหวัด
กําแพงเพชร

ผลการดําเนินงาน
 - ผลการดําเนินงานโดยประมวลผลจากการใชงานระบบบริการดาน
การสงเสริมการมีงานทํา (VGNEW e-Services) ของนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษา
ปที่ 3 – 6 ปการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 41 (กาํแพงเพชร) จาํนวน 32 โรงเรยีน ซึง่มนีกัเรยีน
กลุมเปาหมาย ทั้งหมด 16,825 คน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 6 
ทําแบบทดสอบความพรอมทางอาชีพ จํานวน 6,286 คน (ชาย 2,026 คน 
หญิง 4,260 คน) คิดเปนรอยละ 37.40
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การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562
 1. ประชุมรับการตรวจราชการจากผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล) โดยมี นายไพโรจน โชติกเสถียร ผูตรวจราชการ

กรมการจัดหางาน เขารวมประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานในสังกดัตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 รอบท่ี 2 (Progress Review) วนัที ่21 มนีาคม 2562 ณ หองประชุม 

301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรคหลังใหม อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค

 2.  นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ  ผูตรวจราชการกรมการจัดหางาน

ตรวจติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่

14 สงิหาคม 2562 ณ สาํนกังานจดัหางานจงัหวดักาํแพงเพชร ตาํบลหนองปลงิ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

1. โครงการแนะแนวอาชีพกิจกรรมศูนยตรีเทพ เพื่อการจางงานครบวงจร 

2. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ

3. รวมกับหนวยงานอ่ืนเย่ียมสถานประกอบการเพ่ือรับชมระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ชีวอนามัยและ

 สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เพื่อกาวสูมาตรฐานสากลและเปนตนแบบแกสถานประกอบการอ่ืนๆ

กิจกรรมเดนสํานักงานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร

กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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 1. ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกําแพงเพชร แนะแนวและใหความรูดานอาชีพแก
ผูเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติดระบบสมัครใจจังหวัดกําแพงเพชร ในศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวขอ“การแนะแนวอาชีพและเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน” ณ เขตรักษา

พันธุสัตวปาเขาสนามเพรียงตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

 2. เรอืนจาํกลางกาํแพงเพชร แนะแนวและใหความรูดานอาชพีแกผูตองขงัทีใ่กลพนโทษ, ผูเขารับการตรวจพสิจูน

ระหวางควบคุมตัว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวขอ “การเตรียมความพรอมกอนปลอย” ณ เรือนจํากลางกําแพงเพชร
 3. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร แนะแนวและใหความรูดานอาชีพแกผูถูกคุมความประพฤติและ

ครอบครัว (คายกาวใหม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกําแพงเพชร แนะแนวและใหความรูดานอาชีพแก

หญงิวยัรุนตัง้ครรภและวัยรุนท่ีคลอดบุตรระหวางป 2559 - 2561 กจิกรรมเวทีสญัจรสรางโอกาสแมวยัรุน ตามโครงการ 
“เคียงขาง เขาใจ แมวัยทีน” ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยใหความรูในหัวขอ “บริการจัดหางาน

และอาชีพอิสระ”
 5. สาํนกังานแรงงานจงัหวดักาํแพงเพชร แนะแนวและใหความรูดานอาชีพแกแรงงานนอกระบบ แรงงานสงูอาย ุ

และแรงงานพิการของจังหวัดกําแพงเพชร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร หัวขอ “ภารกิจของ

หนวยงานที่เก่ียวของกับแรงงานนอกระบบ”
 6. สาํนกังานยุตธิรรมจังหวดักาํแพงเพชร แนะแนวและใหความรูดานอาชพีแกเครอืขายยตุธิรรมชุมชน อาสาสมคัร

คมุประพฤต ิและผูถกูคมุประพฤต ิในหวัขอ “การแนะแนวอาชพีแกผูถกูคุมประพฤต”ิ วนัท่ี 25 มนีาคม 2562 ณ โรงแรม
ชากังราวริเวอรวิว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

 7. วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร โดยแนะแนวและใหความรูดานอาชีพแก นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 

ที่จะจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 หัวขอ “ การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน”วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

กิจกรรมแนะแนวและใหความรูดานการสงเสรมอาชพรวมกับหนวยงานอ่ืน
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 1.  เรือนจํากลางกําแพงเพชร 
  1.1 โครงการเตรียมความพรอมแกกาํลงัแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ โครงการประชารัฐ 

รวมสรางงาน สรางอาชีพผูตองขัง ปงบประมาณ 2562  โดยบูรณาการกับเรือนจํากลางกําแพงเพชร ในโครงการเตรียม

ความพรอมกอนปลอย ครัง้ท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 เพือ่แกไขฟนฟ ูพฒันาและเตรยีมความพรอมผูตองขงัทีใ่กลพนโทษ

ใหสามารถกลบัออกไปใชชวีติในสงัคมไดอยางปกต ิระหวางวนัที ่12 – 13 กมุภาพนัธ 2562 ณ เรอืนจาํกลางกําแพงเพชร
อาํเภอเมืองกาํแพงเพชร จงัหวัดกาํแพงเพชร โดยสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 2 อาชพี ไดแก การทําหอยทอด

และการทําเครื่องดื่มสมุนไพร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 180 คน (ชาย 147 คน หญิง 33 คน)  (ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณการสาธิตอาชีพอิสระ จากเรือนจํากลางกําแพงเพชร)

  1.2 โครงการเตรยีมความพรอมกอนปลอยใหแกกลุมคนพเิศษ ใหความรูเก่ียวกบัการหางานทาํทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ ประชาสัมพันธตําแหนงงานวางและสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 

จํานวน 3 อาชีพ ไดแก 1. การทํายาดมสมุนไพร 2. การตกแตงหมวกสาน 3. การตกแตงรองเทาแฟนซี ณ เรือนจํากลาง
กาํแพงเพชร อาํเภอเมอืง จงัหวดักําแพงเพชร มผีูรวมกจิกรรม จาํนวน 60 คน (ไดรบัการสนบัสนุนงบประมาณการสาธติ

อาชีพอิสระ จากเรือนจํากลางกําแพงเพชร)

 2.  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกําแพงเพชร 
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปองกันและปราบปรามการคามนษุย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ระหวางวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมบุณฑริกา วนาลี รีสอรท อําเภอคลองลาน จังหวัด
กาํแพงเพชร มผีูเขารวมกิจกรรม จาํนวน 92 คน (ไดรบังบประมาณสนับสนนุจากกองทุนเพือ่การปองกนัและปราบปราม

การคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)

“เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายไดและความมั่นคงในชีวิต” โดยชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานแก

ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ACCountOffi ceer : AO)

และสํารวจขอมูลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ตองการทํางานในสถานประกอบการ 
ใหความรูการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระแนะแนวและใหคําปรึกษาที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ

เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได ในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร

โครงการ/กิจกรรมบูรณาการงบประมาณรวมกับหนวยงานอ่ืน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
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 จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความพรอมทางอาชีพและใหความรูเก่ียวกับโลกอาชีพ ใหกับนักเรียน 

นักศึกษาเพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนรูจักตนเอง และมีทักษะดานการประกอบอาชีพ

 1. วนัองัคารท่ี 5 กมุภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนขาณุวทิยา อาํเภอขาณวรลักษบุร ีจงัหวัดกําแพงเพชร ในกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,900 คน
 2. วนัศกุรที ่8 กมุภาพนัธ 2562 ณ โรงเรยีนพชัรกิตยิาภา 2 กาํแพงเพชร อาํเภอลานกระบอื จงัหวดักําแพงเพชร 

ในกิจกรรม “เปดโลกวิชาการ เปดบานคุณธรรม” โดยมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 900 คน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

 ณ หองประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี

หมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนประธาน มีผูไดรับรางวัล ดังนี้

 1. องคกร/หนวยงานทีส่นบัสนนุการสงเสรมิการมงีานทาํ ไดแก นายศุภวฒัน  ทองส ีผูจดัการ หางหุนสวนจํากดั 

เอส.บี.การเมนท ตําบลลํามะโกรก อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

 2. กลุมผูรับงานไปทําที่บานที่เขมแข็ง ไดแก กลุมเย็บผาบานลํามะโกรก ตําบลลํามะโกรก อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร

กิจกรรมเปดโลกวชาการ (open house) ปการศึกษา 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิธรับโลประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกยองเชดชูเกียรติ เน่ืองในวันสงเสรมการมีงานทํา ประจําป 2562
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 วันเสารที่ 13 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทําบุญ

ตกับาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 89 รปูและปลอยพนัธุสตัวนํา้ เพือ่ถวาย

พระราชกุศล ณ ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปง) รวมพิธี

วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมใหญ ศนูยราชการ

จงัหวดักาํแพงเพชร อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร และรวมกจิกรรมจติอาสา 

“เราทําความดีดวยหวัใจ” ณ ลานอนุรกัษวฒันธรรมไทย สริจิติอทุยาน (รมิปง) 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 วนัพธุที ่14 พฤศจิกายน 2561 เจาหนาทีห่นวยงานสงักดักระทรวงแรงงาน

รวมพธิวีางพานพุมดอกไมสดถวายสักการะเพ่ือนอมราํลกึในพรมหากรุณาธคิณุ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนือ่งใน

“วนับิดาแหงฝนหลวง” ประจําป 2561 ณ หอประชุมใหญศนูยราชการจังหวัด

กําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

 วนัพธุที ่5 ธนัวาคม 2561 รวมกจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัคลายวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 จังหวัดกําแพงเพชร พิธีทําบุญ
ตกับาตรพระสงฆสามเณร จาํนวน 50 รปู ณ บรเิวณตนสักทรงปลูก หนาทีว่าการ

อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
 วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2561 รวมกิจกรรม วันตอตานคอรรัปชั่นสากล

จังหวัดกําแพงเพชร ณ หองประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
มีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการ จังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน และ

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ “คนไทยไมทนตอการทุจริต”

 วันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2561 กิจกรรมปนจักรยาน Bike อุนไอรัก
นําโดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เชิญชวน

เหลาพสกนกิรชาวจงัหวดักาํแพงเพชรปนจกัรยาน bike อุนไอรกั ณ จดุเริม่ตน

ตั้งแตศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร ไปยังสถานที่สําคัญๆของจังหวัด
กําแพงเพชร รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

กิจกรรมเดนจังหวัดกําแพงเพชร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสด
ถวายสกัการะ “วนัพอขนุรามคาํแหงมหาราช”ณ หอประชมุใหญศนูยราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี 
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
 วนัศกุรที ่18 มกราคม 2562 เจาหนาท่ีหนวยงานสังกดักระทรวงแรงงาน
เขารวมพิธีวางพานพุมดอกไมสดถวายสักการะ “วันยุทธหัตถีและวันสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมใหญศนูยราชการจังหวัดกาํแพงเพชร ตาํบล
หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย 
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 นําบริการจัดหางานแกผูพิการ 
เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดกําแพงเพชร และงานวันสังคมสงเคราะห
แหงชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจําป 2561 ณ หองประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตาํบลนครชุม อาํเภอเมือง จงัหวัดกาํแพงเพชร
โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
 วนัพธุที ่6 มนีาคม 2562 โครงการสนับสนนุกจิกรรมกีฬาและนันทนาการ
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต “Sport for all 4.0” ประจําป 2562 กิจกรรมเตน
แอโรบิกเพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
ณ โรงยิมเนเซียม 1 (โรงพลศึกษาจุ 1000 ที่นั่ง) สนามกีฬาชากังราว อําเภอ
เมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร โดยม ีนายไพโรจน  แกวแดง รองผูวาราชการจังหวดั
กําแพงเพชร เปนประธาน
 วันอาทิตยที่ 31  มีนาคม 2562 รวมงานรัฐพิธี เนื่องใน “วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั มหาเจษฎาราชเจา” และ”วนัขาราชการ
พลเรอืน” ประจาํป พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญศนูยราชการจังหวดักาํแพงเพชร
โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
 วนัเสารที ่6 เมษายน 2562 รวมงานรฐัพธิเีน่ืองใน “วนัพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ” ประจําป 
พ.ศ. 2562 ณ อาคารหอประชุมใหญ ศูนยราชการจังหวัดกําแพงเพชร ตําบล
หนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย 
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 รวมกิจกรรมวันแรงงานแหงชาติจังหวัด
กําแพงเพชร ประจําป 2562 กิจกรรมงานบุญในวันแรงงานแหงชาติ จังหวัด
กาํแพงเพชร ประจาํป  พ.ศ. 2562 ณ วดัปาวงัพกิลุทอง หมูที ่6 ตาํบลสระแกว  
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผูวาราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
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 วนัองัคารที ่14 พฤษภาคม 2562 รวมพิธกีารปลอยตัวผูตองราชทณัฑ
เรอืนจาํกลางกําแพงเพชร เนือ่งในโอกาสมหามงคล พระราชพิธบีรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณพระวชริเกลา

เจาอยูหัว พระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑ เพ่ือใหโอกาสแกผูตอง
ราชทัณฑกลบัตนเปนพลเมืองดี อนัจะเปนคณุประโยชนแกประเทศชาติสบืไป

ณ เรอืนจาํกลางกาํแพงเพชร อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร โดยมนีายเชาวลติร 
แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน

 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 รวมลงนามแสดงความอาลัยแด

พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บริเวณหองโถง 
ชัน้1 ศนูยราชการจังหวัดกําแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทยั ผูวาราชการ

จงัหวัดกําแพงเพชร วางดอกไม ลงนามแสดงความอาลัย พรอมดวยขาราชการ

ผูใหญ หัวหนาสวนราชการผูมีเกียรติ ประชาชนทั่วไป
 วันจันทรที่ 3 มิถุนายน 2562 รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตพระสงฆ 
10 รปู พธิทีาํบญุตกับาตรพระสงฆ 42 รปู และพธิปีลอยพนัธุปลาลงสูแมนํา้ปง

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 

2562 ณ บรเิวณลานอนุรกัษวฒันธรรมไทย สริจิติรอทุยาน รมิแมนํา้ปง อาํเภอเมอืง 
จงัหวัดกาํแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทยั ผูวาราชการจังหวัดกาํแพงเพชร 
เปนประธานในพิธี

วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
รวมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในสวนภูมิภาค
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 วนัพฤหสับดทีี ่11 กรกฎาคม 2562 รวมงานรฐัพิธวีางพวงมาลาถวาย

ราชสกัการะเนือ่งใน “วนัสมเดจ็พระนารายณมหาราช” เพือ่ระลกึในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณมหาราชิบูรพกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา

ณ อาคารหอประชุมใหญ ศูนยราชการจังหวัดกําเเพงเพชร ตําบลหนองปลิง  

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีนายไพโรจน แกวแดง รองผูวาราชการ

จังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธี

 วนัพฤหัสบดทีี ่18 กรกฎาคม 2562 รวมงานวันคลายวนัเสดจ็สวรรคต
สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีณ บรเิวณลานพระราชานสุาวรยี สมเดจ็

พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร

กาํแพงเพชรในพระราชูปถัมภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี
นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน

 วันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562 รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปน

พระราชกศุล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
พธิปีลอยพันธุสตัวนํา้เฉลิมพระเกียต ิและพิธถีวายสัตยปฎญิาณเพ่ือเปนขาราชการ

ที่ดีของพลังแผนดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมใหญ
ศูนยราชการจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เจาหนาที่

จติอาสาสํานกังานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร รวมกิจกรรมโครงการ 1 จงัหวัด 

1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดกําแพงเพชร ณ บริเวณถนนกําแพงเพชร 
(หนาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวดักาํแพงเพชร) อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร 

 วนัจนัทร ที ่12 สงิหาคม 2562 รวมพธิทีาํบญุตกับาตรขาวสารอาหารแหง
แดพระสงฆจํานวน 88 รูป และปลอยพันธุสัตวนํ้าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 
2 แสนตัว ลงสูแมนํ้าปง บริเวณหนาลานอนุรักษวัฒนธรรมไทยสิริจิต อุทยาน 

และเวลา 08.30 น.รวมลงนามถวายพระพรชยัมงคล ทีห่อประชมุใหญ อาคาร

ศูนยราชการกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เนื่องในโอกาส

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสริกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ พระบรม

ราชชนนพีนัปหลวง ประจําปพทุธศกัราช 2562 โดยม ีนายเชาวลติร  แสงอทุยั 
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
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 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2562 รวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
(ทาสีอาคารไมโรงเรียนบานเกาะพิมูล) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชภเิษก ณ โรงเรยีนบานเกาะพมิลู ตาํบลลานดอกไม อาํเภอโกสมัพนีคร 
จงัหวัดกําแพงเพชร โดยมนีายเชาวลิต  แสงอุทยั ผูวาราชการจังหวัดกาํแพงเพชร 
เปนประธานในพิธี
 วนัพธุที ่28 สงิหาคม 2562 หวัหนาสวนราชการสงักดักระทรวงแรงงาน
จังหวัดกําแพงเพชร รวมตอนรับ พันตํารวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหาญ  
รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ในการบันทึกเทปโทรทัศนกลุมแรงงาน
นอกระบบที่จดทะเบียนเปนกลุมผูรับงานไปทําที่บานกับสํานักงานจัดหางาน
จงัหวดักาํแพงเพชร ซึง่เปนกลุมทีม่กีารบริหารจดัการทีด่ ีมกีารขยายงานใหกบั 
ผูวางงาน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร
รวมกิจกรรมโดยใหบรการจัดหางาน รับลงทะเบียนคนหางาน

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง การแนะแนวและใหคําปรกษาดานอาชพ ฯลฯ
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 วันอังคารท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 รวมพิธีทําบุญตักบาตรเน่ืองใน

วนัมาฆบชูา และรวมพธิเีปดงานประเพณี “นบพระ-เลนเพลง ประจาํป พ.ศ.2562” 

พรอมทัง้ถวายพนมเบ้ียเพ่ือถวายเปนพทุธบูชา ณ วดัพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) 

ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย 
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน 
 วนัเสารที ่18 พฤษภาคม 2562 รวมพธิทีาํบญุตกับาตร (ขาวสกุ) กจิกรรม

งานสัปดาหเผยแพรพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญ

สากลของโลก ประจําป 2562 ณ วัดบอสามแสน ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง

กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 รวมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องใน
วนัอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป 2562 ณ วดัคยูาง พระอารามหลวง

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี นายไพโรจน แกวแดง 

พรอมดวย นายเทวญั  หตุะเสว ีรองผูวาราชการจงัหวัดกาํแพงเพชร เปนประธาน
 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 พิธีสรงน้ํา และเปล่ียนผาอังสะ

พระพุทธสหัสวรรษประทานพร ณ ลานรวมใจ เทิดไทองคราชัน ศูนยราชการ
จงัหวัดกาํแพงเพชร และพิธรีดน้ําดาํหวัผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เนือ่งใน

เทศกาลสงกรานต ประจําป 2562

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยจังหวัดกําแพงเพชร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วันศุกรที่ 28 กันยายน 2562

กิจกรรม”งานประเพณีสารทไทย - กลวยไข และของดีเมืองกําแพง”

พิธีบวงสรวงเปดงานประเพณีฯ และพิธีทอดผาปาแถว 

ณ วัดพระแกว อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร

กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” 
พัฒนาพื้นที่สรางความสะอาดเรียบรอยแกบานเมือง บริเวณดานหนาที่วาการอําเภอเมือง โบราณสถาน คูเมือง

พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อใหเกิดความสะอาด มีสภาพแวดลอมที่ดี

โครงการจตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําร 
รวมพลังแหงความภักดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562








