ฉบับที่ 4 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/8 หมู่3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง85000
FB : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
www.doe.go.th/prd/ranong  077-862 026 8

คุยกับบก...

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง...ฉบับประจาเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีวันสาคัญ
คือวันมาฆบูชาตรงกับวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562…

วารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก อาทิ สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานฯ
อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ
ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ...

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
ส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการ
สถานที่: ร.25 พัน 2 ค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผสู้ งู อายุ
สถานที่ : ต.ละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง
โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนฯ
สถานที่ : ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข จังหวัดเคลือ่ นที่
สถานที่ : อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
โครงการบริการจัดหางานแก่กลุม่ คนพิเศษ
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
สถานที่ : นายจ้างสถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
สารวจนายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
สถานที่ : อ.เมือง จ.ระนอง
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
กิจกรรมเพิม่ อาชีพ เพิม่ รายได้
สถานที่ : อ.สุขสาราญ จ.ระนอง
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กบั นักเรียน นักศึกษา
สถานที่ : โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จ.ระนอง

คุยกับ บก.
น. 2
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
น.3
อาชีพสร้างรายได้
น.6
ข่าวประชาสัมพันธ์
น.7
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง
น.8
ข่าวสารคนพิการ
น.9
ภาพกิจกรรม
น.10

วารสาร
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง เดือน มกราคม ปรากฏว่าความต้องการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
แรงงานผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อนดังนี้

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ธันวาคม จานวน 203 คน
มกราคม จานวน 364 คน

ตาแน่งงานว่าง
ธันวาคม จานวน 218 คน
มกราคม จานวน 277 คน

3

บรรจุงาน
ธันวาคม จานวน 100 คน
มกราคม จานวน 180 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศหญิงชาย
มกราคม
หญิง

103

ชาย

100
0

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าความผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
เพศหญิงมากที่สุด จานวน 231 คน เพิ่มขึ้น 128 คน คิดเป็นร้อยละ
55 และเพศชายน้อยที่สุด จานวน 133 คน เพิ่มขึ้น 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25

ธันวาคม

50

100

231
133
150

200

250

ตาแหน่งงานที่ผู้ลงทะเบียนสมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
87

อาชีพงานพื้นฐาน

49
87

เสมียน เจ้าหน้าที่

54

มกราคม

23

ช่างเทคนิคและผู้ปฎิบัติงาน

12

ธันวาคม

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าความต้องการด้านอาชีพ
งานพื้ น ฐานและเสมี ย นเจ้ า หน้ า ที่ มากที่ สุ ด จ านวน 87 คน
เพิ่มขึ้น 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และตาแหน่งช่างเทคนิคและ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน น้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 23 คน เพิ่ ม ขึ้ น 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 48

วุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
133

มัธยมศึกษาตอนปลาย

87
69

ปวส.

32

มกราคม
ธันวาคม

50
45

ปวช.

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บเดื อ นที่ ผ่า นมาพบว่า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด จานวน 133 คน เพิ่มขึ้น 46
คน คิดเป็นร้อยละ 35 และวุฒิการศึกษาระดับปวช. น้อยที่สุด
จานวน 50 คน เพิ่มขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10

ภาวะความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) แยกประเภท
ภาวะความต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมมา ดังนี้
อายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
อายุ 18-24 ปี

85

อายุ 25-29 ปี
อายุ 30-39 ปี

63

40
41

113

77

มกราคม

ธันวาคม

เมื่ อเปรีย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่านมาพบว่ า ช่ว งอายุ 18-24 ปี
มากที่สุด จานวน 113 คน เพิ่มขึ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25
และช่วงอายุ 30-39 น้อยที่สุด จานวน 40 คน ลดลง 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 3

วารสาร
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4

วุฒิการศึกษาทีน่ ายจ้างแจ้งความต้องการเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
113

มัธยมศึกษาตอนปลาย

87

ปวช.

50
45

ปวส.

50

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด จานวน 113 คน เพิ่มขึ้น
26 คน คิด เป็น ร้ อ ยละ 23 และวุ ฒิก ารศึ กษาระดับปวส.
น้อยที่สุด จานวน 50 คน ลดลง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36

มกราคม
ธันวาคม

32

ตาแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้องการเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
93
91

อาชีพพื้นฐาน
60

พนักงานบริการ

31

มกราคม
ธันวาคม

55

เสมียน เจ้าหน้าที่

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าอาชีพตาแหน่งงาน
อาชีพพื้นฐาน มากที่สุด จานวน 93 อัตรา เพิ่มขึ้น 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 2 และตาแหน่ง เสมียน เจ้าหน้าที่น้อยที่สุด
จานวน 55 คน เพิ่มขึ้น 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90

38

อุตสาหกรรมที่ต้องการผู้สมัครงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
93
100

ขายส่ง ขายปลีก

87
91

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
ขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า

9
6

มกราคม

ธันวาคม

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อุ ต สาหกรรม
การขายส่ง ขายปลีก ต้องการผู้สมัครงานมากที่สุดจานวน 93
อัตรา ลดลง 7 คนคิดเป็นร้อยละ 8 และอุตสาหกรรมขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า น้อยที่สุด จานวน 9 คน เพิ่มขึ้น 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 33

การบรรจุงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน แยกประเภทภาวะความต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมา
ดังนี้
ตาแหน่งงานที่ผสู้ มัครงานบรรจุงานมากที่สุด เรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
44

เสมียน เจ้าหน้าที่

25

12

ช่างเทคนิค
ผู้บัญญัติกฎหมาย

5
1
4

มกราคม

ธันวาคม

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อาชี พ เสมี ย น
เจ้าหน้าที่ บรรจุงานมากที่สุด จานวน 44 อัตรา เพิ่มขึ้น 19
อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43 และต าแหน่ ง ผู้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
บรรจุง าน น้อยที่สุด จานวน 1 คน ลดลง 3 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 300

อายุผู้สมัครงานที่ได้งานทาเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก
18

อายุ 30-39 ปี
12

อายุ 18-24 ปี

37

มกราคม
ธันวาคม

20

8

อายุ 25-29 ปี

ที่พักแรมและ
บริการอาหาร
การผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่า ช่วงอายุ 30-39 ปีบรรจุ
งานมากที่สุด จานวน 18 คน ลดลง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 106
และช่วงอายุ 25-29 ปี บรรจุงานน้อยที่สุด จานวน 8 คน ลดลง
22 คน คิดเป็นร้อยละ 275

45

JOB BOX

73
37
40

ปวส.

1
44
46

วุฒิการศึกษาที่ได้งานทาเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
3 อันดับแรก
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

55
43

23

มกราคม
ธันวาคม

เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ เดื อนที่ ผ่ านมาพบว่ า อุต สาหกรรม
ขายส่ง ขายปลีก เข้าทางานมากที่สุด จานวน 55 อัตรา
เพิ่ม ขึ้น 12 คน คิด เป็น ร้อยละ 22 และอุตสาหกรรม
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าทางานน้อยที่สุด จานวน
44 คน ลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5

ตู้หางาน

5

30

อุตสาหกรรมที่รับเข้าทางานมากที่สุดเรียงจากมากที่สุด
ไปน้อยทีส่ ุด 3 อันดับแรก
ขายส่ง ขายปลีก

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ปวช.

35
12

มกราคม
ธันวาคม

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ง านทา มากที่สุด จานวน 73 อัตรา
เพิ่มขึ้น 36 คน คิดเป็นร้อยละ 49 และวุฒิการศึกษาระดับ
ปวช.ได้ ท างานน้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 35 คน เพิ่ ม ขึ้ น 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 66

จับคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ
สามารถใช้บริการตู้งาน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
(มหาชน) สาขาระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

ว่างงาน ..ตกงาน.. ไม่ต้องตกใจ ?
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้หางาน

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

6

วัสดุ อุปกรณ์
1. กระป๋องสแตนเลส
2. ไม้พายพลาสติก
3. กระบอกตวง
4. เครื่องชั่ง
5. พิมพ์สบู่
6. กระชอนร่อน

 ต้นทุนประมาณ 1,000 บาท

ส่วนผสม

1. น้ามันมะพร้าวผสมน้ามันปาล์ม
(อัตราส่วน 1 : 1)
2. น้ามันมะกอก – น้ามันทานตะวัน
3. น้ามันปาล์ม
4. โซเดียมโฮดรอกไซด์
5. น้าแร่
6. ผงมังคุด
7. น้ามันหรือน้ามันหอมระเหย

450 กรัม

 กาไร

200 กรัม
150 กรัม
120 กรัม
120 กรัม
5 กรัม
20 มิลลิลิตร

ผู้ให้ข้อมูล : นางแดง แสงจันทร์
เลขที่ 126/3 หมู่ที่ 3 ตาบลหาดส้มแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
โทร.081-0801361

2,000 บาท

วิธีทา

1. ชั่งโซเดียมโฮดรอกไซด์ให้ได้น้าหนักตามสูตร ละลายในน้าผสมให้เข้ากันอุณหภูมิของสารละลายด่างทีจะได้อยู่
ระหว่าง 80 – 90 องศาเซลเซียส กวนจนสารละลายด่างลดลงเหลือประมาณ 40 – 50 องศา
2. ชั่งไขมันหรือน้ามันชนิดต่างๆ ให้ได้น้าหนักตามต้องการ เทรวมในหม้อผสม
3. เมื่อน้ามันและสารละลายด่างมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน
4. เทสารละลายลงในน้ามันคนให้เข้ากัน จนสบู่เริ่มจับตัวเป็นครีมเนื้อสบู่จะเนียนขึ้น ใส่ผงมังคุด โดยนามาร่อน
ผ่านตะแกรงลงในหม้อสบู่
5. เติมน้าหอมหรือน้ามันหอมระเหยคนให้เข้ากัน
6. เทสบู่ลงบนพิมพ์ที่เตรียมไว้ทิ้งให้สบู่แข็ง ตัวประมาณ 12 ชม. จึง แกะออกจากพิมพ์ และตั้งทิ้ง ไว้ประมาณ
1 สัปดาห์ จึงนามาใช้ได้
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นายจ้าง...ไม่แจ้งเข้า-แจ้งออก คนต่างด้าว
....มีโทษปรับเป็นหมื่น...
นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า พระราชกาหนดการบริการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561มาตรา13 ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทางาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและ
สัญชาติของคนต่างด้าว และลักษณะงานที่ให้ทาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจาก
งานของคนต่างด้าวนั้นด้วย และถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตามมาตรา 103 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
จัดหางานจังหวัดระนอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
เมื่อรับคนต่างด้าวเข้าทางาน นายจ้างจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง
เมื่อคนต่างด้าวออกจากงาน นายจ้างจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คนต่างด้าวออก
จากงาน มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร 077-862 026 8
การทางานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน เดือน มกราคม 2561
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
ชนกลุ่มน้อย
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
คนต่างด้าว มาตรา 83
รวมทั้งสิ้น

ภาษาไทย
สวัสดี
ขอบคุณ

ภาษาพม่า
มิงกะลาบา
เจียซูติบาเท

ธันวาคม(คน)
26
15
2,116
173
1,996
633
17
4,976

มกราคม(คน)
4

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะ
ใช้ข้อมูลสถิติแรงงานต่าง
ด้าวสามารถสแกน QR
CODE ลงทะเบียนรับรหัส

26
498
23
1,745
2,296

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
โทร.077-862 026-8
โทรสาร 077-862 050

ภาษาไทย
ขอโทษ
ยินดีต้อนรับ

ภาษาพม่า
ควินโละ บ่าหน่อ
โจโส่บ่าเด่

วารสาร
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ตาแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
สามารถดูตาแหน่งงานเพิม่ เติมได้ที่
www.doe.go.th/ranong

QR CODE LINE
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง

ที่

นายจ้าง/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

1

บริษัท ตันปุ้นเซลล์ แอนด์เซอร์วิซ จากัด
232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-811522

ช่างบริการ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ

วุฒิ
เงื่อนไข
การศึกษา
ปวช-ปวส. -ซ่อมบารุงและชี้แจงรายละเอียดการซ่อม
ม.6-ปวส.
ม.6-ปวส.

2

น้าใส เขาสวย รีสอร์ต
14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.087-6461444

ผู้ช่วยช่าง
พนักงานบัญชี

ปวช-ปวส. -จบไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพช่าง
ปวส.-ป.ตรี -ดูงานบัญชี และการเงิน

3

บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จากัด
311/1 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-880945

แคชเชียร์
ปวส.-ป.ตรี -สามารถใช้โปรมแกรม excel ได้
พนักงานต้อนรับ ปวช.-ป.ตรี
พนักงานเสริฟ ม.6-ปวส.

4

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
73/3 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811 889 ต่อ 305

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปวช.-ป.ตรี -เบิก-จ่าย พัสดุ

5

บริษัท โกล์ดเด้น ซีฟูดส์ อินเตอร์ฯจากัด
6/188 6/199 ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.088-7580265

พนักงาน QC

ม.3-ปวส. -ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์

6

บจก.สยามแมคโคร สาขาราะนอง
86/9 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-982580

หัวหน้า
แผนกเบเกอรี่

ปวส.-ป.ตรี -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

7

บจก.แกรนด์ อันดามัน (อันดามันคลับ)
9 ม.5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-82148

ช่าง
อิเลคทรอนิกส์

ปวช.-ป.ตรี -จบสาขาอิเลคทรอนิกส์

8

โรงแรมทินิดี
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-826003-6

พนักงาน
รับจองห้องพัก

ปวส.-ป.ตรี -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
*ด่วน*
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บริการจัดหางานให้คนพิการมีงานทา

มาตรา
33
มาตรา
35

นายจ้างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการ และหน่ว ยงานของรั ฐที่ มีลูก จ้าง
ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไปให้รับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วน 100 : 1
หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับ
คนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 อาจดาเนินการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่
จาหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน จัดสิ่งอานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ การให้ความช่วยเหลืออื่นใด

-นับจานวนลูกจ้างทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
-นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถยื่นการขอใช้สิทธิมาตรา 35
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

คนพิการ

นายจ้าง

- มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
- พึ่งพาตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
- เป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

บริการด้วยใจ...เพื่อให้คนไทยมีงานทา

ภาพกิจกรรมเดือนมกราคม
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ขอส่งแบบรายงานและแบบสารวจโครงการขยายโอกาสการมี
านทาให้
อายุ แบบ
1 แบบ2งและแบบ
7 มอบหมายให้
วันที่ 8 มกราคม 2562 งนายพิ
ทูรผดู้สูงาสาคร
จัดหางานจั
หวัดระนอง
นางสาวบุ ษ ยา หอสุ ช าติ นั ก วิ ช าก ารแรงงานช านาญการ ส ารวจนายจ้ า ง/
สถานประกอบการ โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางาน
พิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) และโครงการ
ขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ สารวจนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการจ้าง
ผู้สูงอายุเข้าทางาน ณ สถานประกอบการ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
วันที่ 10 มกราคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจัง หวัดระนอง
เป็น ประธานเปิดโครงการป้องกั นการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวให้
ความรู้ความเข้าใจถึง ระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ ณ มูลนิธิมาริสท์เอเชีย ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจัง หวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการ
แรงงานช านาญการ ร่ ว มกั บ ประธานสมาคมผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยฯ ประจ าจั ง หวั ด ระนอง ด า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ น
ด้านการส่งเสริมการมีงานทาให้ผู้สูงอายุพร้อมทั้งให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านละออง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จั ดหางานจัง หวัดระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานควบคุมการทางานของ
คนต่างด้าว สานักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ตาม พรก.การบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ณ บริเวณ อ.เมือง จ.ระนอง

ภาพกิจกรรมเดือนมกราคม
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายพิทูร ดาสาคร
(จัดหางานจังหวัดระนอง)
บรรณาธิการ นางสาวบุษยา หอสุชาติ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวรัชนก ส่งศรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองบรรณาธิการ
( เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทา)
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นางสาวตัสนีม ย่าสัน
นางสาวโรศิตา ช่างแห
นายฤทธิเดช พลสินธุ์
นายประธาน ธีระวร
วันที่ 24 มกราคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมเป็นประธาน นางสาวรพีพรรณ ณ ระนอง
นางสาวปริยากร บุญสนอง
โครงการจัดตั้ ง ศู นย์ ประสานแรงงานประมงจัง หวั ดระนอง ประจาปีง บประมาณ 2562
นางสาวน้าทิพย์ โลหกุล
(กิจกรรม จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ) ณ โรงแรมระนองการ์เด้น อาเภอเมือง
นายกมลชัย มยาเศษ
จังหวัดระนอง
นางสาวรุ่งนภา อิทร์พิลา

