สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนนพฤษภาคม 2564
1. ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 68 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัด หางานจังหวัดสุโ ขทัย ณ เดือนเมษายน
เมษายน 2564 จํา นวน 163 อัตรา เปนความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึก ษา
มากที่สุด จํานวน 58 อัตรา คิดเปนรอยละ 35.58 รองลงมา ไดแก ระดับปวช./ปวส./อนุ
อนุปริญญา จํานวน 56 อัตรา คิดเปน
รอยละ 34.36 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 40 อัตรา คิดเปนรอยละ 24.54
ความตองการแรงงาน
จํานวน 163 อัตรา
เพิ่มขึ้น 55.22 %

บรรจุงาน
จํานวน 154 อัตรา
ลดลง 46.89 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 169 อัตรา
ลดลง 47.18 %

เดือนมีนาคม 2564 จํานวน 364 อัตรา
เดือนเมษายน 2564 จํานวน 163 อัตรา

เดือนนมีนาคม 2564 จํานวน 320 อัตรา
เดือนนเมษายน 2564 จํานวน 169 อัตรา

เดือนมีมีนาคม 2564 จํานวน 290 อัตรา
เดือนเมษายน
เมษายน 2564 จํานวน 154 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 59 อัตรา
- แรงงานดานการประกอบ
- แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 14 อัตรา
- ตัวแทนนายหนาขายประกันภัย
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล

3. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 12 อัตรา
- แมบานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
- พนักงานขายของหนาราน
4. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 12 อัตรา
- พนักงานธุรการ
5.. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน จํานวน 13 คน
- ผูควบคุมเครื่องจักร
- ชางประกอบ
- ผูขับรถยนต และรถตู
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อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก การซอมรถยนตและจักรยานยนต
จํานวน 36 อัตรา คิดเปนรอยละ 22.09
2. การผลิต จํานวน 26 อัตรา คิดเปนรอยละ 15
15.95
3. ที่พักแรม และบริการดานอาหาร จํานวน 26 อัตรา
คิดเปนรอยละ 15.95
4. กิจกรรมการกอสราง จํานวน 9 อัตรา คิดเปนรอยละ 2.45
5. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย จํานวน 6 อัตรา คิดเปนรอยละ
3.68

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 42 อัตรา คิดเปนรอยละ 25.77
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 25 อัตรา
คิดเปนรอยละ 15.33
3. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
16 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.82
4. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 14 อัตรา คิดเปนรอยละ 8.59
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดาน
การประกอบ จํานวน 6 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.68

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน เม.ย.64
หนวยนับ : อัตรา
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36

26

26

การขายสงฯ
ทีพ่ กั แรมฯ
การขนสงฯ

การผลิต
การกอสรางฯ
กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยฯ

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
แนกตามประเภท พ เดือน เม.ย.64
หนวยนับ : อัตรา
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14

42

16
25

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

พนักงานบริการฯ

เสมียน/เจาหนาที่

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จํานวน 58 อัตรา คิดเปนรอยละ 35.58
58 รองลงมา คือ
ระดับปวช./ปวส/อนุปริญญา จํานวน 56 อัตรา คิดเปนรอยละ
34.35 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 40 อัตรา คิดเปนรอยละ
24.54
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํ านวน 70 อัตรา คิดเปนรอยละ 42
42.94 รองลงมา
คื อ อายุ ระหวาง 25 - 29 ป จํ านวน 51 อั ตรา คิ ดเป นรอยละ
31.29 และอายุ ระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 25 อัตรา คิดเปน
รอยละ 15.34

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
แนกตาม บการศึกษา เดือน เม.ย.64
หนวยนับ : อัตรา
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43

24
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41

ชางเทคนิคฯ

อาชีพพื้นฐาน

เสมียน/เจาหนาที่

พนักงานบริการฯ

ผูป ฏิบตั ใิ นโรงงานฯ

ผูป ฏิบตั ิโดยใชฝมอื ฯ

ผูป ระกอบวิชาชีพดานตางๆฯ

ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ
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2. ผูสมัครงานที่ลงทะเบียน
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียนในเดื
ในเดือนนเมษายน 2564 จํานวน 139 คน
ผูส มัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 77 คน
คิดเปนรอยละ 55.40 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและที่ต่ํากวา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 15.83 และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13
13.67
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 77 คน
คิดเปน 55.39 %

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 19 คน
คิดเปน 13.66 %

ระดับประถมศึกษาฯ
จํานวน 22 คน
คิดเปน 15.82 %

ผูสมัครงานจําแนกตามช
แนก
วงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18-24 ป
มากที่สุด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 24.46
46 รองลงมา
คือ ชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 24.46
และอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ
20.86
ผูส มัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครงานในตํตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 35..25 รองลงมา
เปนตําแหนง ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน
25 คน คิดเปนรอยละ 17.98 และตํตําแหนงเสมียนน/
เจาหนาที่ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 15
15.10

หนวยนับ : คน
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34

28

34

29

18-24 ป

25--29 ป

30-39 ป

40-49 ป

50--59 ป

60 ปขึ้นไป

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
หนวยนับ : คน
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26

12
18

25
21

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

เสมียน/เจ
เจาหนาที่

พนักงานบริการฯ

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ

ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝมือฯ

ผูป ระกอบวิชาชีพดานตางๆ

ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ

- 43. ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนนเมษายน 2564 จํานวน 154 คน
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การผลิต จํานวน 54 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 35.06 รองลงมา คื อ การขายส ง และการขายปลี ก ฯ จํ า นวน 39 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 25.32
และที่พักแรม/บริการดานอาหาร จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 16.88
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน เม.ย.64
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3 3 22 1
54

11
26
39

การผลิตฯ
การขายสงและการขายปลีกฯ
ทีพ่ กั แรมฯ
การกอสรางฯ
การขนสงฯ
กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนฯ
ขอมูลขาวสารฯ
การบริหารราชการฯ
การศึกษา

หนวยนับ : คน

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชี
ประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 47 คน
คิดเป นร อยละ 30.52 รองลงมา คือ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ย วของ จํา นวน 41 คน คิดเปนรอยละ
26.62 และเสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.94
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน เม
เม.ย.64
10

9

21

อาชีพพื้นฐาน

47

21

ชางเทคนิคฯ
เสมียน/เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ

23

41

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ
ผูป ฏิบตั งานโดยใชฝมือฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ
ผูป ระกอบวิชาชีพดานตางๆ

หนวยนับ : คน

- 5-

ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมิถุนายน 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
รานไมหอม สุโขทัย
12/25 ถนนบายพาส
ตําบลปากแคว อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 062-9199291
(รานอาหาร)
บริษัทกรุงไทย-แอกซา
ประกันชีวิตสุโขทัย จํากัด
(มหาชน)
327/56 หมูที่ 9
ตําบลปากแคว อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 095-6401717
(ที่ปรึกษาทางการเงิน)
รานบิ๊กปริ้นซ
19-23 ถนนตรีโชติ
ตําบลธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 055-612004
(ทําปาย/ออกแบบไวนิล)
รานชาบูอินดี้
(สาขาสวรรคโลก)
64 ถนนประชาราษฏร
ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโชทัย 64110
โทร 095-3369454
(รานอาหาร)

หางหุนสวนจํากัดพูลศรี
10/1 ถนนศรีสมบุญ
ตําบลธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 081-8862424
(จําหนาย/จัดสงเครื่องดื่ม)

ตําแหนงงาน
- กุกอาหารไทย

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
2 ไมระบุ 30+ ไมจํากัด

ป.ตรี+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง

- มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

- ตัวแทนขายประกัน
ชีวิต

5

ไมระบุ 2535

ตามตกลง - มีสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล
- มีกองทุนสะสม

- พนักงานกราฟฟก
ดีไซน

3

ไมระบุ 18+ ไมจํากัด

ตามตกลง - หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

- ผูจัดการราน

1

ไมระบุ - 45

ปวส+

- แคชเชียร

1

ไมระบุ - 45

ปวส+

ตามตกลง - หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ
ตามตกลง

- พนักงานเสิรฟ

3

ไมระบุ - 45

ม.3+

ตามตกลง

- พนักงานครัว

2

ไมระบุ - 45 ไมจํากัด

ตามตกลง

- พนักงานลางจาน

2

ไมระบุ - 45 ไมจํากัด

ตามตกลง

- พนักงานตรวจนับ
สินคา
- พนักงานขาย

2

ไมระบุ 20+

ม.6+

2

ไมระบุ 20+

ม.6+

ตามตกลง - หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ
ตามตกลง
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ตําแหนงงานว
านวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมิถุนายน 2564
256
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท บางกอกพอยซ
จํากัด
69/8 ถนนประชาราษฏร
ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64110
โทร 099-4465422
(ขายสง)
บริษัท สยามนิสสันสุโขทัย
จํากัด
92/26 หมูที่ 4 ตําบลธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 055-621167
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)
บริษัทวีออลล จํากัด
68 หมูที่ 2 ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 065 4925455
(รานอาหาร)

ตําแหนงงาน
- พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
1 ไมระบุ 25+ ปวส+

- หัวหนาบัญชี

- ที่ปรึกษาการขาย

1

ไมระบุ 25+ ป.ตรี+

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - หากมีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
ตามตกลง - มีประสบการณ
งานบัญชี 3 ปขึ้นไป
จะพิจารณาเปนพิเศษ

- พนักงานสโตร

1

ช

18+ ปวช+

ตามตกลง - รักงานบริการ
- มีใบขับขี่รถยนต
ตามตกลง

- ชางประดับยนต

1

ช

18+ ปวช+

ตามตกลง - ติดฟลม ติดกระจกแล

- พนักงานบริการ

ไมจํากัด ไมระบุ 18+ ปวช+

คาจาง

ไมจํากัด ไมระบุ 18+

QR CODE
ตําแหนงงานวาง
เพิม่ เติม

ม.6+

ตามตกลง - Incentive
- ปรับทดลองงาน
- ปรับประจําป
- ตรวจสุขภาพประจําป
และอื่นๆ
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ตําแหนงงานวางงคนพิการ ประจําเดือนมิถุนายน 2564

สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
บริษัท โชคลาภบุญไช จํากัด - พนักงานทั่วไป
เลขที่ 141 ถนนเลียบคลอง (สํสําหรับผูพิการ
าร)
ภาษีเจริญฝงใต แขวงหนอง
แขม เขตหนองแขม กทม.
10160
โทรศัพท 028-787701
(ผลิตชุดเครื่องนอนซาติน)
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส - พนักงานขาย
โบรคเกอร จํากัด
- เจาหนาที่บัญชี
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา - เจาหนาที่ธุรการ
แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว - เจาหนาที่ลูกคา
กทม. 10310
สัมพันธ
โทรศํพท 021-198888
(ประกันวินาศภัย)

คุณสมบัติ
คาจาง
สวัสดิการ/เงื่อนไข
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
ไมจํากัด ไมระบุ 18+ ไมจํากัด 325 บ./วัน - มีประกันสังคม,มีเงิน
วุฒิ
โบนัส ตามขอตกลงของ
บริษัท
**พิการทางการไดยิน**

ไมจํากัด ไมระบุ 22- ปวส.+ ตามโครงสราง - มีประกันสังคม,มีเงิน
35
บริษัท
โบนัส ตามขอตกลงของ
บริษัท
**พิการทางการไดยิน
และการเคลื่อนไหว**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวประชาสัมพันธ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เชิญชวนใชบริการผานระบบ e-Services
ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดระบบใหบริการภารกิจของกรมการจัดหางาน
ผานระบบออนไลน ทั้ง 4 งานบริการ ดังนี้
1. ระบบ Smart Job Center สําหรับใหบริการนายจางที่ตองการประกาศรับสมัครพนักงานและ
ใหบริการผูวา งงานที่ตองการหางานทํา โดยเขาใชบริการไดทางเว็บไซต http://smartjob.doe.go.th
2. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงานผานอินเตอรเน็ต สําหรับใหบริการ
ขึ้นทะเบียนผูประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจาง โดยเขาใชบริการไดทาง
เว็บไซต http://empui.doe.go.th
3. ระบบอิเล็กทรอนิกสการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ สําหรับใหบริการรับแจงการ
เดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง รับแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re-entry visa)
และลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ โดยเขาใชบริการไดทาง
เว็บไซต http://toea.doe.go.th
4. ระบบแจงการทํางานของคนตางดาว (แจงรับคนตางดาวเขาทํางานหรือแจงออก) โดยเขาใช
บริการไดทาง เว็บไซต https://eservice.doe.go.th
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ขาว
ประชาสัมพันธ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว สําหรับผูประกันตนกรณีวางงาน
ผานระบบออนไลน เว็บไซต www.empui.doe.go.th
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ขาวจัดหางาน

ขอแจงเตือนนายจางง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ หามจางแรงงานตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตทํางานโดยเด็ดขาด มีโทษปรับถึง 100,000
000 บาท/ตอคนตาง
ดาวที่จางหนึ่งคนหากผิดซ้ํามีโทษทั้งจําทั้งปรับ

นายปญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา ขณะนี้มีขาวการลักลอบ
นําแรงงานตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน เขามาทํางานในจังหวัดตางๆ
เปนจํานวนมาก สํานักงานจั ดหางานจังหวัดสุโ ขทัย จึ งขอเตือนใหนายจางสถานประกอบการ
ที่จะรับแรงงานตางดาวเขามาทํางาน หากเปนแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
จะไมสามารถขอรับ ใบอนุญาตทํ างานได นายจางง/สถานประกอบการใดที
สถานประกอบการใดที่รับคนตางดาวที่ไมมี
ใบอนุญาตทํางานจะมีความผิดตามมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอหา “รับคนตางดาว
ที่ไมมีใบอนุญาตทํางานเขาทํางาน
งาน” มีโทษตามมาตรา 102 ปรับ 10,000
000 – 100,000 บาท
ต อ คนต า งด า วที่ จ า งหนึ่ ง คน หากกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ต อ งมี โ ทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น 1 ป หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต
50,000– 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหามจางคนตางดาวทํางานเปนเวลา 3 ป
สวนคนตางดาวที่ทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางานจะมีโทษปรับตั้งแต 5,000
000 – 50,000 บาท
และถูกผลักดันสงกลับประเทศตนทาง

สํ าานันั กงา นจั ด หา ง าน
านจัจั ง หวั ดสุ โ ขทั ย จึ ง ขอป ระช าสั ม พั น ธ ใ ห น ายจ าง /
สถานประกอบการที่ประสงคจะจางแรงงานตางดาว ขอใหดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
และผูผูใดหากพบเห็นแรงงานตางดาวลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมาย ใหแจงสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ
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อาชีพอิสระไมยากอยางที่คิด
“กุงทอง สองใจ”
วัตถุดิบ
1. เนื้อกุง
จํานวน 300 กรัม
2. มันหมูแข็ง
จํานวน 50 กรัม
3. แครอทหั่นเตาเล็ก จํานวน 50 กรัม
4. แปงชุบแปงทอด (รสต
รสตนตํารับ) จํานวน 1 ซอง
5. แปงชุบแปงทอด (รสเผ็
รสเผ็ดรอน)
น จํานวน 1 ซอง

วิธีทํา
1 แบงเนื้อกุงและมันหมูออกเปนสองสวน นําเนื้อกุง
และมันหมูสวนแรกใสลงในโถปน พรอมใสแปง
ชุบทอดรสตนตํารับ ลงไป 2 ชอนโตะ
2. นําออกจากโถปนใสชามผสม ใสตนหอมซอยลงไป
คลุกเคลาใหเขากัน
3. นําเนื้อกุงและมันหมูสววนที
นที่สองใสลงในโถปน
พรอมใสแปงชุบทอดรสเผ็
รสเผ็ดรอน ลงไป 2 ชอนโตะ
4. นําออกจากโถปนใสชามผสม ใสแครอท
ครอททีห่ ั่นลงไป
คลุกเคลาใหเขากัน
5. ปนสวนผสมกุกุงใหเปนกอนกลม แลวนําไปคลุกแปง
ชุบทอดตามรสของแตละอัน
6. ทอดดวยไฟกลางจนเหลืองทอง ตักขึ้นสะเด็ดน้ํามัน
พักไว
7. จัดใสจานพรอมเสิรฟ

ขอขอบคุณที่มาจากเพจ Wongnai Cooking: https://www.wongnai.com/recipes/fried-shrimp-balls
https://www.wongnai.com/recipes/fried
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แผนงาน/กิกิจกรรม
กรรม/โครงการ ประจําเดือนมิถุนายน 2564
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายๆ สไตล
จัดหางาน”
2.โครงการตรวจสอบการทํางานของคน
ตางดาวและสถานประกอบการ
3.โครงการคุมครองปองกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ
4.โครงการขยายโอกาสการมีงานทํา
ใหผูสูงอายุ
5.โครงการสงเสริมการจางงานใหม
สําหรับผูจบการศึกษาใหม โดยภาครัฐ
และเอกชน (Co-Payment)
6.โครงการเตรียมความพรอมแกกําลัง
แรงงาน (กิจกรรมสรางเครือขายการ
แนะแนวอาชีพ)

สาระนารู

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

ทุกวันอังคาร
เวลา 17.30 - 18.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสี
ระจาย ยงแหงประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย
คลื่นความถี่ FM 93.75 MHz.

วันที่ 9 มิ.ย.2564

ในเขตพื้นที่ อ.ศรี
อ นคร จ.สุโขทัย

วันที่ 10 และ วันที่ 17
มิถุนายน 2564
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน
2564

ในเขตพื้นที่ อ.เมื
อ องสุโขทัย จ.สุโขทัย

มิถุนายน 2564

ในเขตพื้นที่ จ.สุ
จ โขทัย

วันที่ 30 มิ.ย.2564

โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย ต.เมืองเกา
อ.เมื
เมืองสุโขทัย จ.สุ
จ โขทัย

องคการบริหารสวนตําบลปางิ้ว
อ.ศรี
ศรีสัชนาลัย จ.สุ
จ โขทัย

6 เรื่องควรรู เตรียมตัวกอนไปฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19

1. ตรวจสอบรางกาย

3. สิ่งสําคัญที่ตองเตรียม
• กอนออกจากบานอยาลืมบัตรประชาชน
• ไมอดนอน หลับใหเพียงพอ
• โรคประจําตัว
• เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และชา-กาแฟ
กาแฟ
• ประวัติการแพยาหรือวัคซีน • วันเวลานัดการฉีด
• รักษามาตรการปองกันพื้นฐานอยางเครงครัด
• ตองไมมีอาการไขหรืออาการเจ็บปวย
• การตั้งครรภ
คือ สวมหนากาก เวนระยะหาง พกเจล
• สองวันกอนฉีด และหลังงดออกกําลังกายหนัก • ขอมูลอื่น ๆ ที่แพทยควรทราบ แอลกอฮอล
4. ขอแนะนําในการฉีดวัคซีน

• วันที่ฉีดควรกินน้ําอยางนอย 500 - 1,000 ซีซี
• ฉีดแขนขางที่ไมคอยถนัด และหลังฉีดสองวันอยา
ใชแขนนั้น อยาเกร็งยกของหนัก
• หลังฉีดแลวเจาหนาที่จะใหรอดูอาการในบริเวณ
ทีฉ่ ีด 30 นาที

2. แจงแพทยกอนฉีด

5. ขอควรระวังหากมีไขตอ งทําอยางไร

6. ยาที่หามรับประทาน
โดยเด็ดขาด

• ถามีไขหรือปวดเมื่อยมาก ทนไมไหว
สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 • หามกินยาพวก Brufen,
มก. ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ําไดถาจําเปน แตให Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
หาง 6 ชั่วโมง

ขอขอบคุ
ขอบคุณสาระดีๆจาก เพจ Facebook : ศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี-PMOC
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนเมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เขารวมพิธีรับรุงอรุณแหงความสุข ภายใตโครงการเฉลิม
พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระกนิษ ฐาธิร าชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ดา สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสวั น คลา ย
วัน พระราชสมภพ และวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2564 จังหวัดสุโขทัย ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง ต.เมืองเกา
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

วันที่ 2 เมษายน 2564 สํา นักงานจัดหางานจัง หวัดสุโ ขทัย ดํา เนินโครงการเตรียมความพรอมแกกําลัง แรงงาน
กิจกรรมสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 “การอบรมและศึกษาดูงานกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
ที่มีความเขมแข็ง” ในพื้นที่จังหวัดแพร จํานวน 2 แหง คือ กลุมผลิตผาดนมือ ม.4 ต.ชอแฮ อ.เมืองแพร จ.แพร และกลุมฮักเเป
ม.11 ต.หัวฝาย อ.สูงเมน จ.แพร
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วันที่ 9 และ 22 เมษายน 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เขาตรวจสอบสถานประกอบการและการทํางาน
ของคนตางดาวและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วัน ที่ 27-29 เมษายน 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ออกใหบ ริการสรา งความรู ใหคําแนะนํา ปรึกษา
เกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการและวิธีการใชงานระบบ e-Service ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกเจาหนาที่ประจําศูนยดํารงธรรม
อําเภอศรีนคร อําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
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วัน ที่ 30 เมษายน 2564 สํานัก งานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการจัดสงนักเรียนที่ไดรับ การคัดเลือกเขาร ว ม
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดที่ 1) เพื่อเขารวมรายงานตัวและเตรียม
ความพรอมกอนเขาทํางานในสถานประกอบจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร

