สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนกรกฎาคม
น
2564
1. ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 41 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานของสํานักงาน
จัดหางานจัง หวัดสุโ ขทัย ณ เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2564 จํา นวน 249 อัตรา เปนความตองการแรงงานใน
งการแรงงานในระดับปวช./ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 110 อัตรา คิดเปนรอยละ 44.18 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 78 อัตรา
คิดเปนรอยละ 31.33 และระดับประถมศึกษาและที
ษา
่ต่ํากวา จํานวน 44 อัตรา คิดเปนรอยละ 17.667
ความตองการแรงงาน
จํานวน 249 อัตรา
เพิ่มขึ้น 1.22 %

บรรจุงาน
จํานวน 181 อัตรา
เพิ่มขึ้น 18.30 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 205 อัตรา
เพิ่มขึ้น 30.57 %

เดือนมิถุนายน 2564 จํานวน 246 อัตรา
เดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 249 อัตรา

เดือนมิ
น ถุนายน 2564 จํานวน 157 อัตรา
เดือนกรกฎาคม
น
2564 จํานวน 205 อัตรา

เดือนมิมิถุนายน 2564 จํานวน 153 อัตรา
เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2564 จํานวน 181 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุม
ตางๆ
11. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 49 อัตรา
- แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 49 อัตรา
- ตัวแทนนายหนาขายประกันภัย
- เจาหนาที่บัญชี
3. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
จํานวน 35 อัตรา
- ขับรถยนต รถรับจาง และรถตู
4. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 21 อัตรา
- เจาหนาที่ธุรการ
- เจาหนาที่การเงิน
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 20 คน
- พนักงานขายในรานคาและตลาด
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อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก การซอมรถยนตและจักรยานยนต
จํานวน 72 อัตรา คิดเปนรอยละ 28.92
2. การผลิต จํานวน 50 อัตรา คิดเปนรอยละ 20
20.08
3. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 26 อัตรา
คิดเปนรอยละ 10.44
4. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย จํานวน 20 อัตรา
คิดเปนรอยละ 8.03
5. กิจกรรมการกอสราง จํานวน 12 อัตรา คิดเปนรอยละ 4.82

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.ค.64
หนวยนับ : อัตรา

26

50

20
12
72

การผลิต
กิจกรรมการกอสรางฯ
ทีพ่ กั แรมฯ

การขายสงและการขายปลีกฯ
กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยฯ

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 49 อัตรา คิดเปนรอยละ 19.68
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ จํานวน 49 อัตรา
คิดเปนรอยละ 19.68
3. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน
ดานการประกอบ จํานวน 35 อัตรา คิดเปนรอยละ 14.06
4. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 21 อัตรา คิดเปนรอยละ 8.43
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
20 อัตรา คิดเปนรอยละ 8.03

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
แนกตามประเภท พ เดือน ก.ค.64

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช./ปวส./
อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 110 อัตรา คิดเปนรอยละ 44.18
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 78 อัตรา คิดเปนรอยละ
31.33 และระดับประถมศึกษาและที่ต่ํากวา จํานวน 44 อัตรา
คิดเปนรอยละ 17.67

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดั
ระดับการศึกษา เดือน ก.ค.64

พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 86 อัตรา คิดเปนรอยละ 34
34.54 รองลงมา
คือ อายุระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 65 อั ตรา คิดเป นรอยละ
26.10 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 42 อัตรา คิดเปน
รอยละ 16.87

หนวยนับ : อัตรา

35

49

20
21

49

อาชีพพื้นฐาน
เสมียน/เจาหนาที่
ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ

ชางเทคนิคฯ
พนักงานบริการฯ

หนวยนับ : อัตรา

17

44

110
78

ประถมศึกษาและทีต่ ่ํากวา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี
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2. ผูสมัครงานทีล่ งทะเบียน
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2564 จํานวน 126 คน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับ การศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดั
ระดับมัธยมศึกษา จํา นวน 48 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 38.10 รองลงมาคื อ ระดั บ ปวช./ปวส./อนุ
ปวช
ป ริ ญ ญา จํ า นวน 34 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 26.98
และระดับประถมศึกษาและที่ตํา่ กวา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 19.05
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 48 คน
คิดเปน 38.10 %

ระดับประถมศึกษาฯ
จํานวน 24 คน
คิดเปน 19.05 %

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา
จํานวน 34 คน
คิดเปน 26.98 %

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

หนวยนับ : คน

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18 - 24 ป
มากที่สุด จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา
คือ ชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 23.02
และอายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
16.67
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญ สมัครงานในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สดุ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 46.03 รองลงมา
เปนตําแหนง เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 21 คน คิดเป น ร อ ยละ
16.67 และผูผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ
ปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
11.90

14

42

20

29

18-24 ป

25-29 ป

21

30-39 ป

40-49 ป

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
หนวยนับ : คน

6

10

2

15

54

21
6

12

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

พนักงานบริการฯ

เสมียน/เจ
เจาหนาที่

ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ

ผูผูป ประกอบวิ
าชพี
ระกอบวิชชาชี
พฯฯ

ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝม ือฯ

ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ

50-59 ป

-43. ผูสมัครงานทีไ่ ดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนกรกฎาคม
น
2564 จํานวน 181 คน
การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภทอุอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมทีที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การขายส ง
และการขายปลีก จํา นวน 60 คน คิดเปนรอยละ 33.15 รองลงมา คือ ที่พัก แรมและบริ การดา นอาหาร จํา นวน
38 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และการผลิ
การผลิต จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 20.44
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.ค.64
หนวยนับ : คน

19

3
5

60

38

37

19

การขายสงฯ
ทีพ่ กั แรมฯ
กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยฯ

การผลิตฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ

การกอสรางฯ
การบริหารราชการฯ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 61 คน
คิดเปนรอยละ 33.70 รองลงมา คือ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ
22.65 และเสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 13.26
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.ค.64
3

11

15

3
41

หนวยนับ : คน

24
23

ชางเทคนิคฯ
เสมียน/เจาหนาที่
ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงานฯ

61

อาชีพพื้นฐาน
ผูป ระกอบวิชาชีพฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ

พนักงานบริการฯ
ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝมือฯ
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ตําแหนงงานว
านวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนสิงหาคม 2564
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.สยามนิสสันสุโขทัย

ตําแหนงงาน
- ที่ปรึกษาการขาย

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
ไมจํากัด ไม 18+ ปวช+

คาจาง

92/26 ม.4 ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

- พนักงานสโตร

1

ช

18+ ปวช+

ตามตกลง

- มีใบขับขี่รถยนต
- มีใจรักงานขาย
- ดูแลคลังสินคา

โทร 055 621167
(ตัวแทนจําหนายรถยนต)

- ชางประดับยนต

1

ช

18+ ปวช+

ตามตกลง

- ติดฟลมรถยนต

อูเทคนิคดีเซล

- ชางทั่วไป

1

ช

20+ ปวช+
ดานชาง

ตามตกลง - ขับรถเปน
- หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ

- ผูชว ยผูจ ัดการ
- พนักงานครัวเย็น

1
2

ไม 18 - ป.ตรี+
ระบุ 40 ม.3+

ตามตกลง - มีใจรักบริการ
ตามตกลง - ไมมีรอยสักนอกรมผา
- มีประสบการณดาน
บริการรานอาหาร

- ผูชว ยผูจ ัดการ

1

ไม - 40 ป.ตรี+
ระบุ

ตามตกลง - มีใจรักบริการ
- หากมีประสบการณ
ดานการใหบริการ
รานอาหารจะพิจารณา
เปนพิเศษ

- พนักงานบัญชี

1

ญ 18+

ตามตกลง - จบสาขาบัญชีโดยตรง

ระบุ

62 ถนนจรดวิถถี อง ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

โทร 055 611276
(อูซอมรถใหญ)
รานซาซิมิ เลิฟเวอร
69/8 ถนนประชาราษฏร
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110

โทร 093 3558963
(รานอาหารญี่ปุน)
รานไอ กิว ยากิ มิกุ
69/8 ถนนประชาราษฏร
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110

โทร 098 3935685
(รานปง/ยาง)
หางหุนสวนจํากัดพิณ
แอดไวซอรี่
29/51 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000

โทร 099 1386820
(รับจัดทําบัญชี)

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

ปวส+

ตามตกลง

สวัสดิการ/เงื่อนไข
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนสิงหาคม 2564
สถานประกอบการ
คุณสมบัติ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
จํานวน เพศ อายุ วุฒิ
บจก.สยามเทคนิคคอนกรีต - เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล 1
ช 25+ ป.ตรี+
221 ม.4 ต.บานหลุม
และธุรการ
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

โทร 055 611612
(ผลิตเสาคอนกรีต)
บจก.โตโยตาเอ็กซเซลเลนท - พนักงานบัญชี

1

199 ม.12 ต.บานสวน
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64220

- ที่ปรึกษาการขาย

10

โทร 091 0300188
(ศูนยซอม/ขายรถ)

- รปภ.

2

- ชางผสมสี

1

- ชางเตรียมพื้น

1

- แมบาน

1

ไม
ระบุ

ช
ไม
ระบุ
ไม
ระบุ
ไม
ระบุ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง - มีประสบการณอยาง
นอย 5 ปขึ้นไป

ปวช+

- จบสาขาบัญชีโดยตรง

ม.6+

- รักการขาย มีมนุษย
สัมพันธดี

ไมจํากัด

- ขยัน อดทน สุภาพ

18+

ตามตกลง
ไมจํากัด
ขยัน อดทน

ไมจํากัด

- ขยัน ทําอาหารได
* ทุกตําแหนงงานหาก
มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ*

ไมจํากัด

ญ
หจก.แสงอุปกรณสโุ ขทัย
195/9 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000

โทร 055 616437
(จําหนายอุปกรณกอสราง)

บจก.ซูซุกิสุโขทัย
99/9 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

โทร 094 9519556
(จําหนายรถยนต)

- พนักงานแคชเชียร
- พนักงานขาย

1
1

- พนักงานผูช วยคลังสินคา

1

- พนักงานการตลาด

1

- ที่ปรึกษาการขาย

10

- มีใบขับขี่รถยนต
- รักงานขาย มีใจบริการ
ไม
ระบุ

18+ ม.6+

ตามตกลง
- ดูแลคลังสินคา
- รักงานขาย มีใจบริการ

ไม
ระบุ

18+ ม.6+

ตามตกลง - มีใจรักบริการ บุคลิกดี
- หากมีประสบการณการ
ดานการขายจะพิจารณา
เปนพิเศษ
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ขาวจัดหางาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เชิญชวนใชบริการผานระบบ e-Services
ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดระบบใหบริการภารกิจของกรมการจัดหางาน
ผานระบบออนไลน ทั้ง 4 งานบริการ ดังนี้
1. ระบบ Smart Job Center สําหรับใหบริการนายจางที่ตอ งการประกาศรับสมัครพนักงานและ
ใหบริการผูวางงานที่ตอ งการหางานทํา 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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ขาวจัดหางาน
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ขาวจัดหางาน
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คัสตารดคาราเมล
สูตรนึ่งในกระทะ

อาชีพอิสระไม
ระ ยากอยางที่คิด

สวนผสม ซอสคาราเมล
• น้ําตาลทราย 4-5 ชอนโตะ
• น้ําเปลา 1 ชอนโตะ
• น้ํารอน 1 ชอนโตะ + 1/2 ถึง 2 ชอนโตะ
สวนผสม คัสตารด
•
•
•

ไขไก 2 ฟอง
นมจืด 250 มิลลิลติ ร
น้ําตาลทราย 4 ชอนโตะ

วิธีทาํ คัสตารดคาราเมลหมอหุงขาว
1. ทําซอสคาราเมล : ใสน้ําตาลทรายและน้าํ เปลาลงไปใ
ลงไปในหม
หมอ เคี่ยวไปเรื่อย ๆ จนเปนสีน้ําตาลทอง จากนั้นปดไฟ
แลวคอย ๆ ใสน้ํารอนลงไปคนเร็ว ๆ ใหเขากัน เทคาราเมลใสแกว หรือพิมพแลวพักไว
2. ทําคัสตารด : ตอกไขไกทั้ง 2 ฟองลงในชาม ตีผสมใหเขากัน พักไว
3. ตมนมจืดกับน้ําตาลทรายแตตไมตองเดือด แคใหน้ําตาลละลายพอ ปดไฟ คอย ๆ เทนมลงไปผสมกับไขที่ตีไว
เพื่อปรับอุณหภูมิ พรอมกับคนเร็ว ๆ ใสนมครึ่งหนึ่งพอ
4. จากนั้นเทสวนผสมไขกลับไปผสมกับนมที่เหลือใหหมด คนใหเขากัน กรองใสพมิ พแลวใชฟอยลปดปากแกวกันน้ํา
หยดใส
5. นําถววยขนมไปใส
ยขนมไปใสในหมอหุงขาว โดยมีผา รองกนหมอไว เติมน้ําเปลาลงไปในหมอหุงขาว กะปริมาณความสูงไมเกิน
ครึ่งแกว พักใหคลายรอนแลวนําเขาตูเย็นกอนคว่ําใสจาน

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บไซต : https:// https://cooking.kapook.com/view148567.html
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน 2564
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

1.จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายๆ สไตลจดั หางาน”

ทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 - 11.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย คลื่นความถี่ FM 93.75 MHz.

2.โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพ - รุนที่ 4 วันที่ 1-3 กันยายน 2564
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
- รุนที่ 5 วันที่ 8-10 กันยายน 2564

3.โครงการสงเสริมการจางงานใหมสําหรับ
ผูจบการศึกษาใหม โดยภาครัฐและเอกชน
(Co-Payment)

วันที่ 15 , 21 และ 23
กันยายน 2564

4.โครงการคุมครองปองกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทํางานตางประเทศ

กันยายน 2564

5.โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
และสถานประกอบการ

กันยายน 2564

6.โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตางดาว

กันยายน 2564

- ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยตําบลเขาแกว
ศรีสมบูรณ ต.เขาแกวศรีสมบูรณ อ.ทุงเสลี่ยม
จ.สุโขทัย
- วัดปางิ้ว ต.ปางิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย

ในเขตพื้นที่ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย

ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระสงฆ
ภายใตโครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม เนื่องใน
งในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดทาเกษม ตําบลเมืองบางยม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 7 กรกฎาคม 2564 สํ า นั ก งาน
งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ออกพื้ น ที่ เข
เ ข า ตรวจสอบการทํ า งาน
ของคนตางดาว และสถานประกอบการ เพื่อเฝาระวัง ควบคุมและตรวจสอบคนตางดาวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
และลักลอบทํางานผิดกฎหมาย และเพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของ
ะบาดของโรคติ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่
อําเภอทุทุงเสลี่ยม อําเภอบานดานลานหอย และอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการสอบสัมภาษณ และสอบ
ภาคปฏิบัติประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ลงนามในสัญญากูยืมเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไป
ทําที่บานกับกลุมมาลัยดินหอม ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สํา นักงานจัดหางานจังหวั ดสุโขทัย ลงพื้นที่ต รวจสอบการจา งงานของนายจา ง/
สถานประกอบการ และการทํางานของลูกจางที่เขารวมโครงการจางงานเด็กจบใหมสํา หรับผูจบการศึกษาใหมโดยภาครัฐ
และเอกชน (Co-payment) ในพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

