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บรรณาธกิาร 
               

                   “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาดเขาถ้้า งามล้้าน้้าใจ” 

     สวัสดีค่ะ พบกับวารสารส านักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 ซึ่งเดือนนี้     

มีวันส าคัญ คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี        

และเดือนนี้ยังมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ยาเสพติดให้โทษจ าพวก

กัญชา หรือ กัญชง ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด                

120 วัน คือ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นการผลักดันเร่ืองของกัญชา เพื่อการบรรเทาทุกข์                   

ด้านโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็ยังมีการรณรงค์พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้ใช้เกินขอบเขตจนเกิดผลกระทบต่อ             

ประชาชนและยังมีเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งยังต้องศึกษาระเบียบกฎหมายให้ครบถ้วน  
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจ้าเดือน มิถุนายน  2565 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ 

ผู้สมัครใช้บริการ 

160 คน 
ต้าแหน่งงานว่าง 

165 อัตรา 
บรรจุงาน 

124 คน 

2 

  สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากสถิติระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ           
ของกรมการจัดหางาน เดือนมิถุนายน 2565 พบว่าความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ มีจ านวน        
165 อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 84 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 50.91 รองลงมา
ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 44 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดับ ปวช.จ านวน 21 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
12.73 ระดับ ปวส. จ านวน 9 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.45 ระดับ ปริญญาตรี จ านวน 4 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.42                
ระดับอนุปริญญา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 มีผู้สมัครงานในเดือนนี้ จ านวน  20 คน จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวส. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
และ ปวช. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมีการบรรจุงาน จ านวน 124 คน จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  
มากที่สุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77 รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 45 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 36.29 ระดับ ปวส. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26  ระดับ ปวช. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 ระดับ 
ปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03 ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81    

ต้าแหน่งงานที่นายจ้าง 
ต้องการมากที่สุด 

1.อาชีพพ้ืนฐาน 
2.ช่างเทคนิค 
3.ช่างเครื่องและช่างปรับแต่ง 
   อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 
4.ช่างไฟฟ้า 
5.พนักงานขับรถยนต์ 
 

ต้าแหน่งงานที่ผู้สมัครงาน 
สมัครงานมากที่สุด 

1.อาชีพพ้ืนฐาน 
2.ช่างเทคนิค,ช่างไฟฟ้า 
3.เจ้าหน้าที่บัญชี 
4.พนักงานบริการ,พนักงานขาย 
5.ผู้จัดการ 
 
 

ต้าแหน่งงานที่ผู้สมัครงาน 
ได้รับการบรรจุมากที่สุด 

1.ช่างเทคนิค 
2.ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค 
  และการค้า 
3.เสมียนเจ้าหน้าที่ 
4.พนักงานบริการ,พ่อครัว 
5.อาชีพพ้ืนฐาน 

www.doe.go.th/pknjob   โทร : 032 - 602270 
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สถานการณ์คนต่างด้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ้าเดือน มิถนุายน 2565 

คนต่างด้าว 3 สัญชาติ คนต่างด้าว มาตรา 59 (ชั่วคราว) 

1,315 
คน 

26,911 
คน 

มาตรา 59 (ชั่วคราว) 

791 คน 

มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) 

34 คน 

มาตรา 63/1 (ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน) 

490 คน 

ขออนุญาตท างาน (กัมพูชา ลาว เมียนมา) 

มติ 29 ธ.ค. 63 = 4,705 / มติ 13 ก.ค. 64 = 16,281   

มติ 28 ก.ย.64 = 3,807 / มติ 15 มี.ค. 65 = 379 

25,172 คน 

น าเข้า (MOU) 

(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) 

1,739   คน 

จ้านวนการจ้างคนต่างด้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายจ้าง 
718 
ราย 

นายจ้าง 
8,249 

ราย 



4   
การตรวจสอบและด้าเนินคดี 

นายจ้าง / สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 - 25 มิถุนายน 2565 

จ้านวนคนต่างด้าวที่ตรวจสอบ 

364 
คน 

ลำว กมัพูชำ อืน่ๆ รวม เมยีนมำ 

15 
คน 

3 
คน 

- 
คน 

282 
คน 

49 
แห่ง 

- 
แห่ง 

- 
รำย 

นำยจำ้ง / สถำนประกอบกำร  

ทีจ่ำ้งคนตำ่งดำ้ว 3 สญัชำต ิ

กำรด ำเนินคดนีำยจำ้ง/สถำนประกอบกำร 

กำรด ำเนินคดคีนตำ่งดำ้ว 

นำยจำ้ง / สถำนประกอบกำร 

ทีจ่ำ้งคนตำ่งดำ้วตำมมำตรำ 59 (ช ัว่ครำว) 

คนตำ่งดำ้วตำมมำตรำ 59 

3 
 รำย 

3 
รำย 

2 
แห่ง 

กำรด ำเนินคดนีำยจำ้ง/สถำนประกอบกำร 

กำรด ำเนินคดคีนตำ่งดำ้ว - 
 รำย 



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 5 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า 

ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการที่จะปลด

เป็นทหารกองหนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติจริง จ านวน 3 อาชีพ ได้แก่  น้ าสมุนไพร ขนมต้ม 

ขนมปังหน้าหมู ณ ค่ายธนะรัชต์ ในพื้นที่อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 6 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา  ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า   

ออกพ้ืนที่ตรวจติดตามการด าเนินการ โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ  

ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         นางอาภัสรา  ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า   

ออกพ้ืนที่ตรวจติดตามการด าเนินการออกพ้ืนที่ตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 ของบริษัท ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ให้สิทธิคนพิการ ประเภทการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ   ในพื้นที่อ าเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 7 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

           นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า 

ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการแนะแนวบุคลากร ณ โรงแรมแอทที  บูทีค ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 8 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า   

เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยแนะน าบริการจัดหางาน

ในประเทศ ต าแหน่งงานว่างแก่ผู้หางาน ลงทะเบียนจัดหางานต่างประเทศ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยาว    

หมู่ 6 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 9 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน 

ด าเนินการออกพ้ืนที่ตรวจบูรณาการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ และ

ประชาสัมพันธ์อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พร้อมแนะน าสถานประกอบการในการปฎิบัติตนตามมาตรการทาง

สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจแรงงาน

นอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ และประชาสัมพันธ์เพ่ือ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานประกอบการโดยเคร่งครัด ในพื้นที่อ าเภอทับสะแก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

และอ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมการท างานของ     

คนต่างด้าว ด าเนินการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว   

และองค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 การจัดท าและปรับปรุงทะเบียนประวัติ บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทยของแรงงานต่างด้าว และการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน เพื่อลดผลกระทบของผู้ประกอบการโดยการ 

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและอยู่ท างานกับนายจ้าง ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 11 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

      นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล 

ผู้อ านวยการ   กองส่งเสริมการมีงานท าและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า ลงพ้ืนที่

ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานและกิจกรรมส่งเสริมการประกอบ    

อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ โดยร่วมออกตรวจ    

ติดตามกลุ่มรับงานไปท าท่ีบ้าน เพ่ือติดตามผลการพัฒนา รับทราบปัญหาของผู้รับงาน             

ไปท าที่บ้าน ให้ค าปรึกษา แนะน า รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ บันทึกคลิปสัมภาษณ์กลุ่ม/            

ผู้ได้รับการประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางาน จัดท าวีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ น าเสนอ        

ผลงาน และสัมภาษณ์นายจ้างของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอปราณบุรี             

และอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภสัรา ชุมทอง จดัหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสง่เสริมการมีงานท า ด าเนิน

โครงการนัดพบแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชนทีป่ระสงค์จะหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สงูอายุ     

คนพิการ ผู้ถูกเลิกจ้างได้เลือกต าแหน่งงานที่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความถนัด ไดส้มัครงานกับนายจา้งจ านวนมาก       

ในคราวเดียวกัน ณ บริเวณลานด้านหนา้ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ต้าแหน่งงานว่างประจ้าเดือนกรกฎาคม 2565 



15 
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