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บรรณาธกิาร

สถานการณต์ลาดแรงงานในจงัหวดัแมฮ่่องสอน

ขา่วประชาสมัพนัธแ์ละะสาระนา่รู้

วารสารสาํนกังานจดัหางานจงัจดัหวดัแมฮ่่องสอน ฉบบับบั ที� 19 ประจาํเดอืนมกราคม 2566
วารสารฉบบันี� ประกอบดว้ยสถานการณแ์รงงานจงัหวดัแมฮ่่องสอน ตําแหนง่งานวา่ง 

ประจาํเดอืนมกราคม 2566.

สารบญั

สถานการณก์ารทํางานของคนต่างด้าวในจงัหวดั
แมฮ่่องสอน

ตําแหน่งงานวา่งที�นา่สนใจในจงัหวดัแมฮ่่องสอน

ภาพประมวลกิจกรรม เดือนธนัวาคม 2565

นายอุบล แมลงภู่
          นกัวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ             
รกัษาราชการแทน จดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน

053-611972

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน

www.doe.go.th
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สถานการณต์ลาดแรงงานในจงัหวดัแมฮ่่องสอน

ความต้องการแรงงานจงัหวดัแมฮ่่องสอน
    เดือนธนัวาคม 2565 มจีาํนวน  55 คน โดยระดบัการศึกษาที�มคีวามต้องแรงงานมากที�สดุ
คือ ระดับมธัยมศึกษา จาํนวน 20 คน คิดเป�นรอ้ยละ 36,  ระดบั ปวส. จาํนวน 12 คน คิดเป�น
รอ้ยละ 22,  ระดบั ปวช. จาํนวน 11 คน คิดเป�นรอ้ยละ 20, ระดบัอนปุรญิญาตร ีจาํนวน 7 คน
คิดเป�นรอ้ยละ 13, ระดบัประถมศึกษาหรอืตํ�ากวา่ จาํนวน 5 คน คิดเป�นรอ้ยละ 9.1 ตามลําดบั

วุฒกิารศึกษาที�มคีวามต้องการมากที�สดุ

อาชพีที�มคีวามต้องการมากที�สดุ

มธัยมศึกษา

ปวส.

ปวช.

ปรญิญาตรี

ประถมศึกษาหรอืตํ�ากวา่

1.

อาชพีงานพื�นฐาน

ชา่งเทคนคิ

พนกังานบรกิาร

เสมยีน/เจา้หนา้ที�

งานในโรงแรม



สถานการณต์ลาดแรงงานในจงัหวดัแมฮ่่องสอน

ผู้มาลงทะเบยีนสมคัรงานใหม่
    เดอืนธนัวาคม 2565 มจีาํนวน  53 คน โดยระดบัการศึกษาที�มคีวามต้องแรงงานมากที�สดุ
คือ ระดับปรญิญาตร ีจาํนวน 16 คน คิดเป�นรอ้ยละ 30,  ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 14 คน  
 คิดเป�นรอ้ยละ 26,  ระดบัประถมศึกษาและตํ�ากวา่ จาํนวน 9 คน คิดเป�นรอ้ยละ 17, ระดบั         
ปวส. จาํนวน 8 คน คิดเป�นรอ้ยละ 15, ระดับ ปวช. จาํนวน 6 คน คิดเป�นรอ้ยละ 11 ตามลําดบั

อาชพีที�มผีูส้มคัรงานมากที�สดุ

วุฒกิารศึกษาที�มผีูส้มคัรงานมากที�สดุ

ปรญิญาตรี

มธัยมศึกษา

ประถมศึกษาหรอืตํ�ากวา่

ปวส.

ปวช.

2.

อาชพีงานพื�นฐาน

ชา่งเทคนคิ

เสมยีน/เจา้หนา้ที�

พนกังานบรกิาร

ผูบ้ญัญัติกฎหมาย
ขา้ราชการ ผู้จดัการ

งานในโรงงาน



สถานการณต์ลาดแรงงานในจงัหวดัแมฮ่่องสอน

ผลการบรรจุงาน
      เดือนธนัวาคม 2565 มจีาํนวน  43 คน โดยระดบัการศึกษาที�มคีวามต้องการบรรจุงาน
มากที�สดุ คือ ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 12 คน คิดเป�นรอ้ยละ 28,  ระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน
11 คน คิดเป�นรอ้ยละ 26, ระดบัประถมศึกษาและตํ�ากวา่ จาํนวน 8 คน คิดเป�นรอ้ยละ 19,
ระดับ ปวช. จาํนวน 6 คน คิดเป�นรอ้ยละ 14, ระดับ ปวส. จาํนวน 6 คน คิดเป�นรอ้ยละ 14
ตามลําดับ

อาชพีที�มกีารบรรจุงานมากที�สดุ

วุฒกิารศึกษาที�มกีารบรรจุงานมากที�สดุ

มธัยมศึกษา

ปรญิญาตรี

ประถมศึกษาหรอืตํ�ากวา่

ปวช.

ปวส.

3.

อาชพีงานพื�นฐาน

ชา่งเทคนคิ

พนกังานบรกิาร

เสมยีน/เจา้หนา้ที�

งานในโรงงาน



สถานการณก์ารทํางานของคนต่างด้าวในจงัหวดัแมฮ่่องสอน

4.

แรงงานต่างด้าวในจังหวัด
มีจํานวนทั�งสิ�น 6,335 ราย

คนต่างด้าวประเภททั�วไป

คนต่างด้าว 3 สญัชาติ

บุคคล/ชุมชนพื�นที�สงู

จาํนวน 95 ราย คิดเป�นรอ้ยละ 1.5

จาํนวน 1,967 ราย คิดเป�นรอ้ยละ 31

จาํนวน 4,273 ราย คิดเป�นรอ้ยละ 67



ตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่ง ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566

5.



ตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่ง ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566

6.



ตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่ง ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566

7.



ตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่งตําแหนง่งานวา่ง ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566ประจาํเดือนมกราคม 2566

8.



ประมวลภาพกิจกรรม

ประจาํเดอืน มกราคม 2565

     โครงการเสรมิสรา้งการรบัรูใ้ห้กับนายจา้ง สถานประกอบการ     
 แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครอืขา่ย ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

          วนัพฤหสับด ี ที� 15 ธนัวาคม 2565 นายอุบล แมลงภู ่นักวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ
รกัษาราชการแทนจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน พรอ้มดว้ยเจา้หน้าที�ในสงักัด จดัฝ�กอบรมโครงการ
เสรมิสรา้งการรบัรูใ้หกั้บนายจา้ง สถานประกอบการ แรงงานต่างดา้ว และองค์กรภาคีเครอืขา่ย ประจาํ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมนีายจา้ง เจา้ของสถานประกอบการ ผูน้ําชุมชน จาํนวน 122 คน เขา้
รว่มประชุม ณ หอ้งประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจงัหวดัแมฮ่่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมอืง
แมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน

9.



       ในวนัศุกร ์ที� ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕ นายอุบล แมลงภู ่นกัวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ            
รกัษาราชการแทน จดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน มอบหมายใหน้างสาวสภุาพร ศรภีา             
นกัวชิาการแรงงาน และนางสาววรรณพร คํานวน นกัวชิาการแรงงาน พรอ้มเจา้หนา้ที�ในสงักัด
สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน ออกหนว่ยใหบ้รกิารเคลื�อนที�เพื�อใหบ้รกิารประชาชนใน
เขตพื�นที�อําเภอแมส่ะเรยีง และอําเภอใกล้เคียง ประจาํเดอืนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนยจ์ดัหา
งานสาขาแมส่ะเรยีง ที�วา่การอําเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน    เพื�ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผูม้าใชบ้รกิารซึ�งอยูใ่นพื�นที�หา่งไกล โดยมผีูม้ารบับรกิาร จาํนวน   ๓๖  ราย 

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน ออกหนว่ยให้บรกิารเคลื�อนที�
ประจาํเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

10.



โครงการเสรมิสรา้งการรบัรูใ้ห้กับนายจา้ง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั�งที� 2 วตัถปุระสงค์เพื�อให้นายจา้ง/สถานประกอบการ

                      วนัพฤหสับดีที� 22 ธนัวาคม 2565 นายอุบล แมลงภู่ นกัวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ
รกัษาราชการแทนจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน มอบหมายใหน้างสาวธดิารตัน ์ ธนะกิจวชัรกลุ นกัวชิาการ
แรงงานชาํนาญการ พรอ้มเจา้หนา้ที�ในสงักัดสาํนกังานจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน ดาํเนนิการจดัประชุม
ตามโครงการเสรมิสรา้งการรบัรูใ้หกั้บนายจา้ง สถานประกอบการ แรงงานต่างดา้ว และองค์กรภาคี ประจาํ
ป�งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั�งที� 2 วตัถปุระสงค์เพื�อใหน้ายจา้ง/สถานประกอบการ และผูน้าํชุมชนทราบถึง
พระราชกําหนดการบรหิารจดัการการทํางานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)
พ.ศ.2561 รวมถึงนโยบาย แนวทางปฏิบติั วธิกีารขั�นตอน การขอรบัใบอนญุาตทํางาน การต่ออายุใบ
อนญุาตทํางานและการเปลี�ยนนายจา้ง การเก็บค่าธรรมเนยีม และเงื�อนไขการทํางานของคนต่างดา้ว โดยมี
ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มเป�าหมายเป�นนายจา้ง สถานประกอบการแรงงานต่างดา้ว และองค์กรภาคี จาํนวน121 คน
ณ หอประชุมที�วา่การอําเภอปาย ตําบลเวยีงใต้ อําเภอปาย จงัหวดัแมฮ่่องสอน

1.

11.



สาํนักงานจัดหางานจังหวดัแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยให้บริการเคลื�อนที�
ประจาํเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

        ในวนัศุกร ์ที� ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๕ นายอุบล แมลงภู่ นักวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ              

รกัษาราชการแทนจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน มอบหมายใหน้างสาวธดิารตัน์ ธนะกิจวชัรกลุ
นกัวชิาการแรงงานชาํนาญการ และเจา้หนา้ที�ฝ�ายควบคมุการทํางานของคนต่างด้าว ปฏิบติั
การออกหนว่ยใหบ้รกิารเคลื�อนที� ประจาํเดือนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนยบ์รกิารรว่มกระทรวง
แรงงาน ที�วา่การอําเภอปาย จงัหวดัแมฮ่่องสอน เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้าใช้
บรกิารซึ�งอยูใ่นพื�นที�หา่งไกล โดยมผีูม้ารบับรกิาร จาํนวน   ๖๐ ราย 

12.



   วนัพุธที� 28 ธนัวาคม 2565 นายอุบล แมลงภู ่ นักวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ            
 รกัษาราชการแทน จดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที�ในสงักัด รว่มตรวจ  
 บูรณาการ กับสาํนกังานแรงงานจงัหวดั สาํหนกังานสวสัดกิารจงัหวดั และสาํนกังานประกัน
สงัคมจงัหวดั ออกตรวจสอบสถานบรกิารหรอืสถานประกอบการในเขตพื�นที�อําเภอเมอืง
แมฮ่่องสอน จาํนวน 2 แหง่ (ประเภทกิจการผลิต    และจาํหนา่ยวสัดกุ่อสรา้ง และขนถ่ายสนิค้า)
พบแรงงานไทย 8 ราย แรงงานต่างดา้ว 10 ราย ไมพ่บการกระทําความผดิตามพระราชกําหนดการ
บรหิารจดัการการทํางานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. 2561

ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการในเขตพื�นที�
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

13.



14.



15.



16.



17.



18.



นายอุบล แมลงภู่
นักวิชาการแรงงานชาํนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที�ปรกึษา

นางสาววีริยา จันทร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 
นางสาวสุภาพร ศรีภา
นักวิชาการแรงงาน
 
นางสาววรรณพร คํานวน
นักวิชาการแรงงาน
 

กองบรรณาธกิาร

คณะผูจ้ดัทํา

บรรณาธกิาร

นางสาวธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล
นักวิชาการแรงงานชาํนาญการ

สอบถามข้อมูล: 
 

Doemhs@gmail.com

053-611972

htpps://www.doe.go.th > maehongson

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัแมฮ่่องสอน


