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บรรณาธกิาร 
               

                   “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาดเขาถ้้า งามล้้าน้้าใจ” 

             สวัสดีค่ะ พบกับวารสารส านักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งเดือน 

นี้มีวันส าคัญ คือ วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้าย 

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และในปีนี้     

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานค าขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2565 ความว่า                                              

“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ  จะหาใครมาเทียบยากจักหา  ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา                       

ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน” 
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจ้าเดือน สิงหาคม  2565 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ 

ผู้สมัครใช้บริการ 

54 คน 
ต้าแหน่งงานว่าง 

148 อัตรา 
บรรจุงาน 

118 คน 

2 

  สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากสถิติระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ           
ของกรมการจัดหางาน เดือนสิงหาคม 2565 พบว่าความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ มีจ านวน        
148 อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 68 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 45.95 รองลงมา
ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 38 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.68 ระดับ ปวช. จ านวน 27 อัตรา คิดเป็น    
ร้อยละ 18.24 ระดับ ปวส. จ านวน 12 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 8.11 ระดับอนุปริญญา จ านวน 2 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.35                
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 มีผู้สมัครงานในเดือนนี้ จ านวน 54 คน จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.93 ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ระดับ ปวส.  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
และ ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 และมีการบรรจุงาน จ านวน 118 คน จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 53.39 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช. จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.88 ระดับ ประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 และ ระดับปริญญาตรี จ านวน 10 คน        
คิดเป็นร้อยละ 8.47 ระดับ ปวส. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78    

ต้าแหน่งงานที่นายจ้าง 
ต้องการมากที่สุด 

1.อาชีพงานพ้ืนฐาน 
2.แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
3.ช่างเทคนิค 
4.พนักงานบริการ,พนักงานขาย 
   ในร้านค้าและตลาด 
5.เสมียน เจ้าหน้าที่ 
 

ต้าแหน่งงานที่ผู้สมัครงาน 
สมัครงานมากที่สุด 

1.อาชีพงานพ้ืนฐาน 
2.เสมียน เจ้าหน้าที่ 
3.พนักงานต้อนรับ 
4.ช่างเทคนิค 
5.เจ้าหน้าที่บัญชี 
 
 
 

ต้าแหน่งงานที่ผู้สมัครงาน 
ได้รับการบรรจุมากที่สุด 

1.อาชีพงานพ้ืนฐาน 
2. เสมียน เจ้าหน้าที่ 
3.พนักงานบริการ,พนักงานขาย 
   ในร้านค้าและตลาด 
4.ช่างเทคนิค 
5.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

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



3 
สถานการณ์คนต่างด้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ้าเดือน สิงหาคม 2565 

คนต่างด้าว 3 สัญชาติ คนต่างด้าว มาตรา 59 (ชั่วคราว) 

1,332 
คน 

26,460 
คน 

มาตรา 59 (ชั่วคราว) 

795 คน 

มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) 

37 คน 

มาตรา 63/1 (ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน) 

500 คน 

ขออนุญาตท างาน (กัมพูชา ลาว เมียนมา) 

มติ 29 ธ.ค. 63 = 4,705 / มติ 13 ก.ค. 64 = 16,047   

มติ 28 ก.ย.64 = 3,807 / มติ 15 มี.ค. 65 = 526 

25,085 คน 

น าเข้า (MOU) 

(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) 

1,375   คน 

จ้านวนการจ้างคนต่างด้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายจ้าง 
727 
ราย 

นายจ้าง 
7,593 

ราย 



4   การตรวจสอบและด้าเนินคดี 

นายจ้าง / สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 

ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 - 25 สิงหาคม 2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 

นายจ้าง/สถานประกอบการ 
12 แห่ง 

ด้าเนินคดี 
นายจ้าง/สถานประกอบการ 

- แห่ง 

แรงงานต่างด้าว 

เมียนมา ลาว อื่น ๆ กัมพูชา รวม 

24 - 24 - - 

ด้าเนินคดีคนต่างด้าว 

- ราย 

นายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่จ้างคนต่างด้าวตามมาตรา 59 คนต่างด้าว 

นายจ้าง/สถานประกอบการ 15 ราย 15 ราย 

ด้าเนินคดนีายจ้าง/สถานประกอบการ ด้าเนินคดคีนต่างด้าว 

1 แห่ง -  ราย 

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



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 5 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกหน่วยบริการ “คลินิกชาวประมง” 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าโครงการพัฒนาฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ด้านประมง) ประจ าปี พ.ศ.2565 

ณ แม่น้ าปราณบุรี ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

         โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรอ่ีอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด    



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 6 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา  ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า   

ออกตรวจเยี่ยมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและประสานหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีที่สามารถรับคนพิการ

เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานฯ  ในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 7 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยแนะน าบริการจัดหางานแก่ผู้ว่างงาน รับลงทะเบียนคนหางาน 

ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่าง รับลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปท างานต่างประเทศ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

และให้ค าปรึกษาแก่นายจ้างสถานประกอบการส าหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามพระราชก าหนดการบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ณ ลานหน้าที่ท าการองค์การ   

บริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 8 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจและคุ้มครอง

คนหางาน ด าเนินการออกพ้ืนที่ตรวจบูรณาการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ 

และประชาสัมพันธ์อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พร้อมแนะน าสถานประกอบการในการปฎิบัติตนตามมาตรการทาง

สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจแรงงาน

นอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ และประชาสัมพันธ์เพ่ือ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานประกอบการโดยเคร่งครัด ในพื้นที่อ าเภอหัวหิน และอ าเภอบางสะพานน้อย          

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



ภาพกิจกรรมส้านักงานจัดหางานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 9 

บรกิำรดว้ยใจ  เพือ่คนไทยมงีำนท ำ 
ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

         นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา     

ยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จัดโดยส านักงานคุมประพฤติจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนของส านักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ในหัวข้อ ภารกิจการให้บริการ ๕ ภารกิจ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 5 อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ต้าแหน่งงานว่างประจ้าเดือนกันยายน 2565 
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ต้าแหน่งงานว่างประจ้าเดือนกันยายน 2565 
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ต้าแหน่งงานว่างประจ้าเดือนกันยายน 2565 
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อาชพีทางเลอืก 17 



สุขภาพดี  ชีวิตดี 18 



สาระความรู้เกี่ยวกับ Covid—19 19 


