สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนกรกฎาคม
น
2563
1.ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 17 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ณ เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2563 จํานวน 229 อัตรา เปนความตองการแรงงานในระดับปวช.-ปวส./
อนุปริญญา/ปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 124 อัตรา คิดเปนรอยละ 54.15 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํานวน
59 อัตรา คิดเปนรอยละ 25.76 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน
น 46 อัตรา คิดเปนรอยละ 20.09
20
ความตองการแรงงาน
จํานวน 229 อัตรา
ลดลง 18.51 %
เดือนมิถุนายน 2563 จํานวน 281 อัตรา
เดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 229 อัตรา

บรรจุงาน
จํานวน 177 อัตรา
ลดลง 24.03 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 197 อัตรา
ลดลง 26.49 %
เดือนนมิถุนายน 2563 จํานวน 268 อัตรา
เดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 197 อัตรา

เดือนมิถุนายน 2563 จํานวน 233 อัตรา
เดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 177 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 73 อัตรา
- ตัวแทนขายประกันชีวิต
- พนักงานบัญชี
2. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 48 อัตรา
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล
- เจาหนาที่สาํ นักงานอื่นๆ
3. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 43 อัตรา
- แรงงานดานบรรจุผลิตภัณฑ
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 23 อัตรา
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- แมบาน
5. ผูปฏิบัตงิ านโดยใช
โดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 18 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต
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อุตสาหกรรมที่มคี วามตองการแรงงานมากที่สดุ 5 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 80 อัตรา คิดเปนรอยละ
34.93
2. การผลิต จํานวน 76 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.19
19
3. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จํานวน 39 อัตรา
คิดเปนรอยละ 17.03
4. ที่พักแรม และบริการดานอาหาร จํานวน 14 อัตรา
คิดเปนรอยละ 6.11
5. การกอสราง จํานวน 8 อัตรา คิดเปนรอยละ 3.49
49

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.ค.63
14

1
1 1
3
8 6
80

39
76

การขายสงฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ
ขอมูลขาวสารฯ
กิจกรรมดานสุขภาพฯ
การขนสงฯ

การผลิต
ที่พักแรมฯ
การกอสราง
ไฟฟา กาซฯ
การบริหารราชการการปองกันประเทศฯ

ประเภทอาชีพ ที่มคี วามตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 73 อัตรา
คิดเปนรอยละ 31.88
2. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 48 อัตรา คิดเปนรอยละ 20.96
3. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 43 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.78
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 23
อัตรา คิดเปนรอยละ 10.04
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบตั ิงานดาน
การประกอบ จํานวน 18 อัตรา คิดเปนรอยละ 77.86

ความตองการแรงงานจํ
รแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
แนกตามประเภท พ เดือน ก.ค.63

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 102 อัตรา คิดเปนรอยละ 44.54
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 59 อัตรา คิดเปนรอยละ
25.76 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 46 อัตรา คิดเปนรอยละ
20.09

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
ระดับการศึกษา เดือน ก.ค.63

พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 73 อั ตรา คิดเปนร อยละ 31..88 รองลงมา
คื อ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 69 อัตรา คิ ดเป นรอยละ
30.13 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 43 อั ตรา คิดเปน
รอยละ 18.78
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16

71
73

23
43

48

ชางเทคนิคฯ
อาชีพพื้นฐาน
ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ
ผูบัญญัติกฎหมายฯ

เสมียน เจาหนาที่
พนักงานบริการฯ
ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ

22
46

102
59

ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ระดับปริญญาตรี
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2. ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียน (คนใหม) ในเดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 131 คน
- มีผูสมัครงานมาใชบริการในเดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2563 จํานวน 197 คน
ผูสมั ครงานจํา แนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึก ษาระดับมัธ ยมศึ กษา จํา นวน 50 คน
คิดเป นร อ ยละ 38.17 รองลงมาคือ ระดั บ ปวช.-ปวส/อนุป ริ ญ ญา จํา นวน 34 คน คิ ด เปน รอ ยละ 25.95
และระดับปริญญาตรีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 22.14
ระดับปวช.-ปวส.
จํานวน 34 คน
คิดเปน 25.95 %

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 29 คน
คิดเปน 22.14 %

ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 50 คน
คิดเปน 38.17 %

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18
18-24 ป
มากที่สุด จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 40.46 รองลงมาคือ
ชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 25.19
และอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ
23.66
ผูส มัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครงานในตําแหนงอาชีพ พื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 35.11 รองลงมาเปน
ตําแหนง ตํา แหนงเสมียน เจา หนาที่ จํา นวน 22 คน คิดเปน
รอ ยละ 16.79 และตํตํ า แหน ง ช า งเทคนิ ค และผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่เกี่ยวของ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 16.03
03
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53

31
33

18-24 ป

25-29 ป

30-39 ป

40-49 ป

60 ปขึ้นไป

50-59 ป

ผูสมัครงานจําแนก
แนกตามตําแหนงงาน

9

9

7

3
46

14

อาชีพพื้นฐาน
เสมียน เจาหนาที่
ชางเทคนิคฯ

21

พนักงานบริการฯ

22

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

- 43. ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนกรกฎาคม
น
2563 จํานวน 177 คน
การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภทอุอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมทีที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การขายส ง
และการขายปลี ก จํา นวน 70 คน คิด เปนรอ ยละ 39.55 รองลงมา คือ การผลิต จํา นวน 64 คน คิด เปนรอ ยละ
36.16 และทีที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.78
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.ค.63
8

10

การขายสงฯ

11
6 32

การผลิต

70

12

ที่พักแรมฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ
การกอสราง
ขอมูลขาวสารฯ

64

กิจกรรมดานสุขภาพฯ
การบริหารราชการฯ
ไฟฟา กาซฯ
การขนสงฯ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 44 คน
คิดเปนรอยละ 24.86 รองลงมา คือ เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 23.73 และชางเทคนิค
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 18.64
การบรรจุงานจําแนกตามประเภท
แนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.ค.63
11

10

7 1
44

อาชีพงานพื้นฐาน
เสมียน เจาหนาที่

29

ชางเทคนิคฯ
33

42

พนักงานบริการฯ
ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือฯ
ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ
ผูบัญญัติกฎหมายฯ
ผูประกอบวิชาชีพดานตางฯ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนสิงหาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
รานสามัคคีการชาง
143/1 ถนนจรดวิถีถอง
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 611330
(ทําประตูอัลลอยด)
บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต
221 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 612149
(ผลิตเสาคอนกรีต)
รานธงชัยวิทยุ
89 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085-0512078
(ขาย/สงอุปกรณไฟฟา)
รานเลิศสิน
55 ม.1 ต.กง อ.กงไกรลาศ
64170
โทร 081 8872557
(รานสงขนม/ขาย/ผลิต)
บจก.บานศิลาสุโขทัย
34/13 ต.บานกลวย
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 613224
(รับเหมากอสราง)
รานเอสเอสแอนดเค
69/5 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-614614
(ขายอุปกรณอิเล็คทรอนิกส)

ตําแหนงงาน
1. ชางสแตนเลส
2. ชางเชื่อม

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
2
ช
25+ ม.3+
2
ช
25+ ม.3+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง

- ทุ ก ตํา แหนงหาก
มี ป ระสบการณ จ ะรั บ
พิจารณาเปนพิเศษ

1. พนักงานทั่วไป

2

ช

20+

ไม
จํากัด

ตามตกลง - หากเปนชางเชื่อม
จะพิจารณาเปนพิเศษ

1. พนักงานคลังสินคา
2. พนักงานขาย
3. ชางทั่วไป

1
2
1

ช
ช
ช

25+
25+
25+

ปวส+
ปวส+
ปวช+

- ทุกตําแหนงงานหาก
ตามตกลง มีประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ
- ขับรถยนตได

1. พนักงานทั่วไป

10
5
5

ช/ญ 20+
ช 20+
ช/ญ 20+

ป.6+
ป.6+
ป.6+

1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานขับรถ

2
1

ญ
ช

25-55 ปวส+
25-55 ไมจํากัด

1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานการตลาด

1
1

ช/ญ
ช/ญ

20+ ม.6+
20+ ม.6+

2. พนักงานขับรถ 6 ลอ
3. พนักงานฝายผลิต

- ขยัน อดทน
ตามตกลง
- ตองมีใบขับขี่รถยนต
ประเภท ท.2
*ทุกตําแหนงงานมี
เบี้ยเลี้ยง/คาลวงเวลา*
*ทุกตําแหนงหากมี
ตามตกลง ประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ*

- จบสาขาที่เกี่ยวของ
ตามตกลง - มีใบขับขี่รถยนต
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนสิงหาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
รานศิลปชัย
130/6-7 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611468
(ติดตั้งเครื่องเสียง)
บจก.อีซซู ุ ฮกอันตึ้ง
206/4-8 ถ.จรดวิถีถอง
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 085 1063246
(จําหนายรถยนต)
บริษัทซูซูกิ (สวรรคโลก)
106/3 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 951258
(ขายรถยนต)

ตําแหนงงาน
1. ชางฟลม
2. ชางเครื่องเสียง

จํานวน
2
2

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช
20+
ช
20+

วุฒิ
ป.6+
ป.6+

1. พนักงานขับรถ
ผูบริหาร

1

ช

- 45

ไมจํากัด

1. ที่ปรึกษาการขาย
2. เจาหนาที่การตลาด
3. พนักงานบัญชี

2
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

- 35
- 35
- 35

ม.6+
ม.6+
ปวช+

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

- หากมีประสบการณ
ตามตกลง จะรีบพิจารณาเปน
พิเศษ
- มีความขยันและ
อดทน
ตามตกลง - ขับรถใหผูบริหาร
ในกรุงเทพ,รูเสนทาง
ในกทม.
- มีที่พักให
- ทุกตําแหนงหากมี
ตามตกลง ประสบการณจะรับ
พิจาณาเปนพิเศษและ
ตองมีใบขับขี่รถยนต
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนสิงหาคม 2563
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ 1.ธุรการ
470 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400
(การเงิน-การธนาคาร)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
10

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

12,000/ด.+

- มีสวัสดิการให
* พิการทางรางกาย
หรือการเคลื่อนไหว*

วุฒิ

ช/ญ 20-35 ป ปวช.+

โทรศัพท 022-998000

บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น 1.พนักงานบริการลูกคา
จํากัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคาร MBK
TOWER ถนนพญาไท
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
(ธุรกิจใหความบันเทิงดาน
โรงภาพยนตรและโบวลิ่ง)
โทรศัพท

30

18-35 ป

ม.3+

ตามตกลง

- - มีสวัสดิการให

* พิการทางการไดยนิ
หรือสื่อความหมาย
*พิการทางรางกาย
หรือการเคลื่อนไหว

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 ไดทกุ วันและเวลาราชการ

-8-

ขาวจัดหางาน

การกําหนดงานที่หามคนตางดาวทํา

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา
ไดเผยแพรประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดงานหามคนตางดาวทํา จํานวน 40 อาชีพ เปนงานหามคน
ตางดาวทําเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ใหคนตางดาวทําไดโดยมีเงื่อนไข 13 งาน โดยแบงงานออกเปน 4 บัญชี
ดังนี้
บัญชีที่
1

บัญชีที่
2

บัญชีที่
3

บัญชีที่
4

งานที่หามคนตางดาวทําโดยเด็ดขาด จํานวน 27 งาน ไดแก งานแกะสลักไม
งานขับขี่ยานยนต งานขายทอดตลาด งานเจียระไนเพชร/พลอย งานเรขาย
สินคา งานทําพระพทุธรูป ฯลฯ
งานที่หามคนตางดาวทําโดยมีเงื่อ นไขให คนต างด า วทํางานไดตามข อตกลง
ระหวางประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมาย (MRAs) จํานวน 3 งาน ไดแก วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม
วิชาชีพสถาปตยกรรม เปนตน
งานที่หามคนตางดาวทําโดยมีเงื่อนไขใหคนตางดาวทํางานฝมือหรือกึ่งฝมือ
นั้ นได เ ฉพาะงานที่มีน ายจ า ง จํา นวน 8 งาน ได แ ก งานกสิ กรรม งานทํ า
ที่ นอน งานทํารองเทา งานก อสร างอื่นๆ งานทํา มี ด งานทํ าหมวก งานปน
ดินเผา เปนตน
งานที่หามคนตางดาวทําโดยมีเงื่อนไขใหคนตางดาวทํางานนั้นไดก็แตเฉพาะ
งานที่มีน ายจา งและไดรับ อนุญ าตใหเ ข ามาในราชอาณาจั กรตามกฎหมาย
วา ดว ยคนเขา เมือ งภายใต บันทึ กขอ ตกลงหรือ บั นทึ กความเขา ใจที่ รั ฐบาล
ตา งประเทศ จํานวน 2 งาน ไดแก งานกรรมกร และงานขายของหนาร าน
โดยเปนแรงงานที่ป ระเทศไทย มี MOU ดวยเทานั้น ซึ่งปจจุบันประเทศไทย
ไดทํา MOU กับ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กลาวเพิ่มเติมวา ใหนายจาง/สถานประกอบการที่มีการจางคนตางดาวหรือมี
ความประสงคจะจางคนตางดาวทํางานในตําแหนงงานขายของหนาราน รวมทั้งเงื่อนไขในการรับคนตางดาว
เข าทํ า งาน ให ยื่น ขอเปลี่ ย นรายการในใบอนุญ าตทํา งาน ตั้ งแตวั น ที่ 20 มิถุ น ายน 2563 ถึ ง วั นที่ 31
กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะไดเรงรัดตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดีคนตางดาวที่กระทําผิด
อยางเครงครัด ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป
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ขขาาวว
หางาน
จัจัดดหางาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนประสงคไปทํางานตางประเทศ
ผานเว็บไซต www.toea.go.th

ชองการติดตามขาวประชาสัมพันธ/ขาวประกาศรับสมัครงานงานตางประเทศ
ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานใหคนงานไปทํางานตางประเทศ

เขาสูระบบ

พิมพวา www.doe.go.th/overseas
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ขาว
จัดหางาน

Smart Job Wallet จัดหางานรูปแบบใหม

กรมการจัดหางาน เปดตัวแพลตฟอรม “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” บริการจัดหางานรูปแบบใหมรองรับ
การใชงานของบัตรดิจทิ ัลเพื่อการจางงานในรูปแบบ QR Code จับคูคนหางานกับนายจาง
ให บ ริ ก ารจั ด หางานแบบเชิ ง รุ ก เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ช อ งทางให ป ระชาชนเข า ถึ ง บริ ก ารหางานได ง า ยมาก
ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง กรมการจั ด หางานจึ ง ได พั ฒ นาแพลตฟอร ม การจ า งงานรู ป แบบใหม
ในชื่อ “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” โดยใหบริการรูปแบบ QR Code มีวิธีใชงานงาย 3 ขั้นตอน ไดแก
1) เปดเว็บไซต smartjob.doe.go.th
2) ลงทะเบียน/เขาสูระบบ
3) ไปที่เมนูดาวนโหลดบัตรดิจทิ ัล Smart Job Wallet สามารถใชไดทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS
และ Android (ระบบ Android จะตองติดตั้งแอปพลิเคชั่น MyWallet กอน)

สามารถนํา บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” ไปใชได 3 ชองทาง คือ 1.ทางระบบอินเทอรเน็ตชองทางนี้
ผูใชบริการจะไดรบั ขอมูลแบบ Real Time เนื่องจากใชฐานขอมูลเดียวกันกับระบบ Smart Job 2. ที่สํานักงานจัดหางาน
โดยนําบัตรดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประจําตัวนายจาง และบัตรประจําตัวประชาชน 3. งานนัดพบแรงงาน โดยไมตองใช
เอกสาร (Paperless)
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อาชีพอิสระ: สูตรทํา ซุปกิมจิเตาหูออน เกาหลี สไตลทันบัม
ตามรอย Itaewon Class
สวนผสม
1. หัวหอมใหญ ½ หัว
2. ตนหอมญี่ปุน ½ ตน
3. พริกแดง
4. น้ําซุป 2 ถวย
5. พริกปนเกาหลี 2 ชอนโตะ
6. ซอสถัวเหลือง 4 ชอนโตะ
7. กระเทียมสับ 1 ชอนโตะ
8. เกลือ 1 หยิบมือ
9. เห็ดเข็มทอง
10. เตาหูออน
11. ไข
12. กิมจิ
13. เนื้อสัตว
วิธีทํา
1. ผัดกระเทียมใหเหลือง ใสเนื้อสัตว และหัวหอมใหญ
ผัดใหสุก
2. เติมน้ําลงไป ใสกิมจิ และปรุงรสดวยพริกปนเกาหลี
ซอสถั่วเหลือง และเกลือ
3. จากนั้นใสเห็ดเข็มทอง เตาหูออน ลงไปตมใหเดือด
4. โรยตนหอมญี่ปุนและพริกแดงลงไป ตอกไขลงไป
พรอมเสริฟ

ขอขอบคุณคลิปและขอมูลจาก เว็บไซต : bk-review.com/วิธีทํา-ซุปเตาหูออนกิ/
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

1.จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตล
จัดหางาน”
2. จัดรายการออนไลน “บายนี้ มีงานทํา”

ทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 - 11.00 น.
ทุกวันศุกร
เวลา 13.30 น. - 14.00 น

สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
ถายทอดสดทางเพจเฟซบุค สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย

3. กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการของ
ผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน

3 สิงหาคม 2563

ศาลาอเนกประสงคบานเนินยาง ม.9 ต.บานหลุม
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

4. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการเพื่อ
ประชาสัมพันธ ภารกิจ และหาตําแหนง
งานวาง

6 สิงหาคม 2563

ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย,อ.สวรรคโลก
และอ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย,อ.คีรีมาศ
และอ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย,อ.ศรีสัชนาลัย
และอ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย,อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย,อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

11 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม 2563

5. ตรวจสถานประกอบการและการทํางาน
ของคนตางดาว

6.โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค
ปองกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ทํางานตางประเทศ

4 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม 2563
25 สิงหาคม 2563
14 สิงหาคม 2563

ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย

ในเขตพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน อ.บานดานลานหอย
จ.สุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 9 และ 14 กรกฎาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ
ภารกิจสํานักงานฯ และหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอทุงเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย บูรณาการรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของคนตางดาว
ออกตรวจสถานประกอบการและการทํางานของคนตางดาว พรอมแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ในเขตพื้นที่อาํ เภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกสํารวจขอมูลความตองการทํางานของผูสูงอายุตามโครงการ
ขยายโอกาสการมีงานทํา ใหผูสูงอายุ กิจ กรรมสํา รวจขอมูลความตองการทํา งานของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 13 ตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2563 สํ า นัก งานจั ดหางานจั งหวัด สุ โ ขทัย เป นวิ ทยากรในฐานความรู เ กี่ ย วกับ คุณ สมบัติ ข องลูก จ า ง
และตํา แหน ง งานว า งที่ผู ป ระกอบการต องการจา งงานฯ ณ วั ดกระชงคาราม หมู ที่ 4 ตํ า บลบา นหลุ ม อํ า เภอเมื อ งสุ โ ขทัย
จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สํา นักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธโครงการคุมครองคนหางานเชิงรุก
ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสรางความรูความเขาใจในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ ในเขตพื้นที่ตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ณ วัดปาเรไร ตําบลบานสวน อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการจัดสงนักเรียน นักศึกษา ที่คัดเลือกเขารวมโครงการ
3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิ ารศึกษาเพิ่ม) เพื่อเขารายงานตัวสถานภาพเปนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) จังหวัดชลบุรี

วั นที่ 25 กรกฎาคม 2563 สํา นั ก งานจั ด หางานจั ง หวัด สุ โ ขทั ย เป น วิ ทยากรให ความรู แ ก ผู เ ข า รั บ การบํ า บั ดยาเสพติ ด
ตามโครงการศู น ย ข วั ญ แผ น ดิ น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ณ อาคารชวนชม มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ วิ ท ยาเขตสุ โ ขทั ย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

