สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนนพฤษภาคม 2563
1.ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํา นวน 19 แห ง แจงความตอ งการแรงงานผ า นบริก ารจั ดหางานของสํ านัก งาน
จั ดหางานจัง หวัดสุโ ขทั ย ณ เดือ นพฤษภาคม
พฤษภาคม 2563 จํา นวน 478 อัต รา เป นความต องการแรงงานในระดับ ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 213 อัตรา คิดเปนรอยละ 44.56 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํ านวน 136 อัตรา
คิดเปนรอยละ 28.45 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 70 อัตรา คิดเปนรอยละ 14.64
ความตองการแรงงาน
จํานวน 478 อัตรา
เพิ่มขึ้น 145.13 %
เดือนเมษายน 2563 จํานวน 195 อัตรา
เดือนพฤษภาคม 2563 จํานวน 478 อัตรา

บรรจุงาน
จํานวน 202 อัตรา
เพิ่มขึ้น 5.76 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 233 อัตรา
เพิ่มขึ้น 6.39 %
เดือนเมษายน
เมษายน 2563 จํานวน 219 อัตรา
เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2563 จํานวน 233 อัตรา

เดือนเมษายน 2563 จํานวน 191 อัตรา
เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2563 จํานวน 202 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 384 อัตรา
- แรงงานดานบรรจุ
- แรงงานดานประกอบ
2. ชางเทคนิคแลผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 40 อัตรา
- ตัวแทนขายประกันชีวิต
- ชางไฟฟา
- พนักงานบัญชี
3. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 33 อัตรา
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล
- พนักงานจําหนายตั๋ว
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 10 อัตรา
- แมบาน
5.ผูผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
จํานวน 6 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต

-2-

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การผลิต จํานวน 364 อัตรา คิดเปนรอยละ 76..15
2. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 74 อัตรา คิดเปนรอยละ
15.48
3. การบริหารราชการการปองกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ จํานวน 24 อัตรา คิดเปนรอยละ 5.02
02
4. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ
จํานวน 10 อัตรา คิดเปนรอยละ 2.09
5. การกอสราง จํานวน 4 อัตรา คิดเปนรอยละ 0.84
84
ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 384 อัตรา คิดเปนรอยละ 80.33
2. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 40 อัตรา
คิดเปนรอยละ 8.37
3. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 33 อัตรา คิดเปนรอยละ 6.90
4. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 10
อัตรา คิดเปนรอยละ 2.09
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน
ดานการประกอบ จํานวน 6 อัตรา คิดเปนรอยละ 1.26

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 213 อัตรา คิดเปนรอยละ 44.56
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 136 อัตรา คิดเปนรอยละ
28.45 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 70 อัตรา คิดเปนรอยละ
14.64
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 124 อัตรา คิดเปนรอยละ 25.94
94 รองลงมา คือ
อายุระหวาง 25 - 29 ป จํานวน 90 อัตรา คิดเปนรอยละ 18.83
และอายุ ระหว าง 30 - 39 ป จํ านวน 85 อั ตรา คิดเปนร อยละ
17.78

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือนพ.ค. 63
24 10 4
74

364

การผลิต

การขายสงฯ

การบริหารราชการฯ

กิจกรรมวิชาชีพฯ

การกอสราง

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชี
มประเภทอาชีพ เดือนพ.ค.63
น
10 6

33
40

384

อาชีพงานพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

เสมียนฯ

พนักงานบริการ

ผูปฏิบตั ิงานฯ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือนพ.ค. 63
59
70

213

136

ปวช.-ปวส.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ปริญญาตรี
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2. ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
- มีผูสมัครงานมาใชบริการในเดือนพฤษภาคม
ฤษภาคม 2563 จํานวน 233 คน
- มีผูลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2563 จํานวน 147 คน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับปวช.-ปวส/อนุ
อนุปริญญา จํานวน 80 คน
คิดเปนรอยละ 54.42 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.73 และระดั
และ บประถมศึกษา
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 8.84
ระดับปวช.-ปวส.
จํานวน 80 อัตรา
คิดเปน 54.42 %

ระดับประถมศึกษา
จํานวน 13 อัตรา
คิดเปน 8.84 %

ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 54 อัตรา
คิดเปน 36.73 %

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18
18-24 ป
มากที่สุด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 54.42 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 17.69
และชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.24
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ ส มั ค รงานในตํตํ า แหน ง ช า งเทคนิ ค
และผูปฏิบัติงาน มากที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.61
รองลงมาเปนตําแหนงอาชีพพื้นฐาน จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ
47.62 และตําแหนงเสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 23.13

18
26
80

18-24 ป

ผูสมัครงานจําแนก
แนกตามตําแหนงงาน
20
70

34

อาชีพงานพื้นฐาน

เสมียนฯ

ชางเทคนิคฯ

25-29
29 ป

30-39 ป

- 43. ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนนพฤษภาคม 2563 จํานวน 202 คน
การบรรจุ ง านจํ า แนกตามประเภทอุอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมทีที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ การขายส ง
และการขายปลีก จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 47.03 รองลงมา คือ การผลิต จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ
28.71 และการบริ
การบริหารราชการการปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
10.40
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน พ.ค.63
21
95

58

การขายสงฯ

การผลิต

การบริหารราชการฯ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชี
ประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้ นฐาน จํ านวน 92 คน
คิดเปน รอยละ 45.54 รองลงมา คือ เสมียน เจาหนาที่ จํา นวน 32 คน คิดเปน รอยละ 15.84
84 และช างเทคนิค
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.40
การบรรจุงานจําแนกตามประเภท
แนกตามประเภทอาชีพ เดือน พ.ค. 63
21
32
92

อาชีพงานพื้นฐาน

เสมียนฯ

ชางเทคนิคฯ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.โชคชัยมอเตอร
154/3 ถ.สิงหวัฒน อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 642219
(จําหนายรถจักรยานยนต/
ศูนยบริการ)
หจก.ไกรลาศโยธาการ
167/3 ม.12 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร 055 699549
(รับเหมากอสราง)
บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย
สุโขทัย
75 ถนนจรดวิถีถอง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร 085-4854729
(ขายเครื่องใชไฟฟา)

บจก.นิวแมน สาขาสุโขทัย
35/4-7 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 611525
(จําหนายรถบรรทุก)
รานทีมารท
355 ม.16 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร 055-693175
(จําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภค)
หจก.สุวรรณแอสฟลท
76 ม.8 ต.นาขุนไกร
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
64120
โทร 055-615803
(รับเหมากอสรางถนน)

ตําแหนงงาน
1. พนักงานรับรถ

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
1

ช

วุฒิ

คาจาง

ปวช+
20 35

สวัสดิการ/เงื่อนไข
- - จบสาขาชางยนต

ตามตกลง

2. พนักงานขาย

2

ช/ญ

ปวส+

1. เสมียน
2. พนักงานสต็อก
3. พนักงานขับรถ 6 ลอ
4. พนักงานขับรถ 10 ลอ
5.พนักงานขับรถไถ
6.พนักงานขับรถแม็คโคร
1. ผูจัดการสาขา
2. พนักงานขาย

1
1
1
1
1
1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช
ช
ช

ช/ญ 20+

ม.6+

ตามตกลง

1. พนักงานขาย

3

ช/ญ 20+

ม.6

ตามตกลง - ขับรถยนตได
- มีรถยนตเปนของ
ตัวเอง

1.พนักงานการตลาด
2.พนักงานขาย

1
5

ช/ญ 22+
ญ 18+

ปวส+
ม.3+

ทั้งสองตําแหนงหาก
ตามตกลง มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.ชางเชื่อม
2. แมบาน

2
1

ไมจํากัด

ตามตกลง

25+

ม.6+

- มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
ตามตกลง

- ทําบัญชี
- เอกสาร
-มีใบขับขี่ ท.2/ท.3
**ทุกตําแหนงงาน
มีประกันสังคม**
-

ช
ญ

2550

ขับรถได มีใบขับขี่

-มีประสบการณ
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ตําแหนงงานว
านวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนมิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ตําแหนงงาน

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

รานศิลปชัย
130/6-7 ต.ธานี อ.เมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 055 611468
(ติดตั้งเครื่องเสียง)
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
90/79 ม.3 ต.ยานยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร 087-6275688
(การตลาด)
บจก.โตโยตา
เอกซเซลเลนท
199 ม.12 ต.บานสวน อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64220
โทร 055-609300
(จําหนายรถยนต
ยี่หอโตโยตา)

1. ชางฟลม
2. ชางเครื่องเสียง

2
2

ช
ช

20+
20+

ป.6+
ป.6+

315+/
+/ว -มีประสบการณ
315+/ว
315+/ พิจารณาเปนพิเศษ

1. เลขานุการ
2. ผูชวยผูผูจัดการ
3. ฝายการตลาด

3
5
10

ญ
ช/ญ
ช/ญ

22+
25+
25+

ม.6+ 9,000+/
,000+/ด **ทุกตําแหนง**
ม.6+ 15,000+/
,000+/ด - ประกันสังคม
ม.6+ 10,000+/
,000+/ด - คอมมิชชั่น

1. พนักงาน IT

2

ช/ญ

20+

ปวช+ ตามตกลง

หจก.ทองไกรลาศ
155/1 ม.2 ต.บานกราง
อ.กงไกรลาศ สท 64170
โทร 055 641110

-ชางเชื่อม
-ชางยนต

1
1

ช
ช

20+ ไม ตามตกลง
20+ จํากัด
ไม
จํากัด

สแกน QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

- จบสาขาเทคโนโลยีฯ
- มีประกันสังคม

-มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
สถานประกอบการ
ตําแหนงงาน
(ประเภทกิจการ)
บริษัทแสงฟากอสราง จํากัด 1.พอบาน
3785/1-2, 3785/5-6 2.แมบาน
พระโขนง คลองเตย กทม.
10110
โทร. 02-392-9923
ตอ 1440-1442
(รับเหมากอสราง)
บริษัทแสงฟากอสราง จํากัด 1.พนักงานธุรการ
3785/1-2, 3785/5-6
พระโขนง คลองเตย กทม.
10110
โทร. 02-392-9923
ตอ 1440-1442
(รับเหมากอสราง)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
5
ช 20-49
5
ญ 20-49

5

20-50

วุฒิ
ป.6+
ป.6+

ปวช.

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

9,000- - มีประกันสังคม
12,000/ด. ฯลฯ

- พิการทางรางกาย
หรือการเคลื่อนไหว
- พิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
- พิการทางออทิสติก

9,000- - มีประกันสังคม
15,000/ด. ฯลฯ

- พิการทางรางกาย
หรือการเคลื่อนไหว
- พิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม
- พิการทางออทิสติก

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ

ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการ
จัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาว
ประชาสัมพันธ

ระงับการจัดสงคนไทยไปเก็บผลไมปา ที่ ฟนแลนดและสวีเดน
-9-

กรมการจั ด หางานแจง ระงั บ การจั ด สง คนไทยไปทํ างานเก็บ ผลไม ปา และเดิ น ทางไปทํา งาน
ในตํ าแหนงคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟนแลนด
และสวีเดน ฤดูกาลป 2020 จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
นายสุ ช าติ พรชั ย วิ เ ศษกุ ล อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน เผย ตามที่ ใ นช ว งฤดู ร อ นของฟ น แลนด
และสวีเดน (กรกฎาคม-กันยายน) ของทุกป จะมีคนงานไทยเดินทางไปเก็บผลไมปา และเดินทางไปทํางานใน
ตําแหนงคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) เปนจํานวนมาก แตเนื่องจาก
ขณะนี้เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพรระบาดไปทั่วโลก
ซึ่งจากขอมูลขององคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
2563 พบวา สาธารณรัฐฟนแลนดมีผูปวยยืนยัน จํานวน 6,628 คน เปนผูปวยรายใหม 29 คน เสียชีวิต
312 คน สําหรับราชอาณาจักรสวีเดน มีผูปวยยืนยัน จํานวน 34,440 คน เปนผูปวยรายใหม จํานวน 597
และเสียชีวิต 4,125 คน แสดงใหเห็นวาทั้งสองประเทศยังคงมีจํานวนผูติดเชื้อรายใหมและจํานวนผูเสียชีวิต
อย างต อเนื่ อง และกรมการกงสุล กระทรวงการตา งประเทศ ได แจงความเห็นของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงสตอกโฮลม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ วาคนไทยไมควรเดินทางไปเก็บผลไมปาใน
ฤดู กาล ป 2020 เนื่อ งจากสถานการณก ารแพรระบาดในทั้งสองประเทศที่ยังคงดําเนินอยู และยั งไม มี
แนวโนมจะหมดไปในชวงฤดูกาลดังกลาว
ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองคนงานไทย กรมการจัดหางานจึงขอแจงระงับการเดินทาง ไปเก็บผลไมปา
และการเดินทางไปทํางานในตําแหนงคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ใน
ฟนแลนดและสวีเดน ฤดูกาลป 2020 หากพบเห็นวามีสาย/นายหนา หรือผูใด โฆษณา ชักชวน หรือรับ
สมัครคนหางานไปทํางานเก็บผลไมปาในประเทศดังกลาว ขอใหแจงกรมการจัดหางานทราบเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป
“สําหรับคนงานไทยที่ไมไดเดินทางไปเก็บผลไมปา หรือเดินทางไปทํางานตามฤดูกาล (Seasonal
Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ที่ฟนแลนด และสวีเดนในปนี้ หากประสงคจะหางานทํา สามารถติดตอ
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 ตามภูมิลําเนา
ซึ่งกรมการจัดหางานไดจั ดเตรีย มตําแหนงงานว างทั้งในประเทศ และต างประเทศไว รองรับ รวมทั้ งการ
แนะแนวประกอบอาชีพอิ สระ เพื่อ เปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตอไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ไดที่สายดวนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน”
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการมีงานทําเพื่อผูสูงอายุ

ปจจุบนั ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ แนวโนมประชากรผูสูงอายุมีจํานวนและสัดสวนมากขึ้น
ซึ่งสถานการณดงั กลาวนํามาซึ่งความเสี่ยงของผูสูงอายุที่จะตกอยูในความยากจน หากไมมีการเตรียมความพร
มควา อมรองรับ
ยอมสงผลกระทบอยางมากตอกําลังการผลิตและวิถีชีวิต
เพื่อใหผสู ูงอายุเปนทรัพยากรที่มคี ุณคาตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้ง
มีรายไดที่เหมาะสมและไมเปนภาระของครอบครัวและสังคม

กรมการจัดหางาน โดยกรมสงเสริม
การมีงานทํามีภารกิจหลักดานสงเสริมการมีงาน
ใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย เพื่อโอกาส
มีงานทํา
โดยเฉพาะผูสูงอายุซึ่งจะเปนประชากร
สวนใหญในอนาคต จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม
การประกอบอาชีพใหผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม
ใหผูสูงอายุไดประกอบอาชีพ/มีมีงานทํา มีทักษะใน
การดํารงชีวิต มีการเรียนรูและการพัฒนาตลอด
ชีวิตและลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว

 ผู สู ง อายุ ที่ ส นใ จสามาร
ามาร ถขอรั บ คํ า แนะนํ า /
คําปรึกษา และตองมีมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. บุคคลที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
2. สัญชาติไทย
 สํา นัก งานจั ดหางานจั ง หวั ด สุ โขทั ย มี บ ริ การแก
ผูสูงอายุ ดังนี้
1. ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข า วสาร
ตลาดแรงงาน
2. จัดอบรมเพิ่มทักษะหรือฝกอาชีพ
3. จัดใหมีศูนยกลางขอมูลทางการอาชีพ
4. จัดหาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ

ตัวอยางภาพกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพผูสูงอายุ ประจําป 2562
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ชองทางการติดตามขอมูลขาวสาร
วสาร/ตํตําแหนงงานวางสําหรับผูสูงอายุ
 สามารถลงทะเบียนหางานไดที่เว็บไซต www.smartjob.go.th
 ติดตามขาวประกาศรับสมัครงานไดที่เว็บไซต www.doe.go.th/sukhothai
หรือเพจ Facebook : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
 ขอเชิญผูสูงอายุทตี่ตองการหางานทํา หรือตองการฝกอาชีพเพิ่มรายได ติดตอหรือสอบถามไดที่ กลุมงานสงเสริม
การมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบ
บล านกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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อาชีพอิสระ: ยําทวาย
วัตถุดิบสําหรับทําเครื่องยําทวาย
1.อกไกตมสุก 80 กรัม
2.พริกหยวก 80 กรัม
3.มะเขือยาว 80 กรัม
4.หัวปลี 80 กรัม
5.ผักบุงไทย 80 กรัม
6.ถั่วพู 80 กรัม
7.ถั่วงอก 80 กรัม
8.กะทิ 1 ถวยตวง
9.แปงขาวเจา 1 ½ ชอนโตะ
STEP 1: เตรียมเครื่องยําทวาย
เทกะทิใสในกระทะ ตามดวยแปงขาวเจา คนใหแปงละลาย
เขากับกะทิ คนจนกระทั่งกะทิขน ขึ้น พักใสถวยไว ตมน้ําใหพอเดือด
แลวใสอกไกตม ผักบุง ถั่วพู ถั่วงอก มะเขือยาว หัวปลี และพริกหยวก
ลงลวกทีละอยางจนสุกตักขึ้นแชน้ําเย็น พักไวใหสะเด็ดน้ําจัดผักลวกสุก
ใสจาน นําอกไกตมฉีกเปนเสนจัดเรียงใสจานเตรียมไว
STEP 2: ทําน้ํายําทวาย
นํ า พริก ชี้ ฟ า แห ง พริ ก ขี้ ห นู แ ห ง กุ ง แห ง ตะไคร หอมแดง
กระเทีย ม รากผัก ชี พริกไทยเม็ด และผิว มะกรูด มาตํ า ให ล ะเอีย ด
เมื่อทุกอยางละเอียดเขากันดีแลวใหใสกะปลงไป ตําใหทุกอยางละเอียด
เขากัน ตั้งกระทะใสน้ํามันพืชพอรอนนําสวนผสมที่เราโขลกไว ลงไปผัด
จนมีกลิ่นหอม จากนั้นใสกะทิลงไป ¼ สวนจากทั้งหมด แลวผัดจนกะทิ
แตกมัน หลังจากนั้นเติมกะทิสวนที่เหลือลงไปรอจนเดือดแลวปรุงรส
ดวยน้ําตาลปบ น้ําปลา และน้ํามะขามเปยก เคี่ยวตอจนน้ํายําขนไดที่
พักไวใหเย็น

วัตถุดิบสําหรับทําน้ํายํา
1.พริกชี้ฟาแหง 20 กรัม
2.พริกขี้หนูแหง 20 กรัม
3.กุงแหง 30 กรัม
4.ตะไคร 20 กรัม
5.หอมแดง 40 กรัม
6.กระเทียม 40 กรัม
7.รากผักชี 15 กรัม
8.พริกไทยเม็ด 1 ชอนชา
9.ผิวมะกรูด 1 ชอนชา
10.กะป 1 ชอนชา
11.กะทิ 3 ถวยตวง
12.น้ําตาลปบ 5 ชอนโตะ
13.น้ําปลา 3 ชอนโตะ
14.น้ํามะขามเปยก 3 ชอนโตะ
15.น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ
16.งาขาวคั่วสําหรับตกแตง

STEP 3: จัดเสิรฟ
ตั ก น้ํ า กะทิ สํ า หรั บ ราดหน า ราดลงบนผั ก ลวก และอกไก โรยด ว ย
หอมเจียว สวนน้ํา ยําทวายตั กใสถวย โรยดว ยงาขาวคั่ว เพียงเท า นี้
“ยําทวาย”ของเราก็ก็พรอมใหทุกคนรับ ประทานแลวค ะ สวนวิธีการ
รับประทาน “ยําทวาย” นั้น ใหเพื่อน ๆ ตักเครื่องยําตาง ๆ ใสชาม
แลวราดดวยน้ํายําทวาย แลวคลุกเคลาใหกันคะ

ขอขอบคุณที่มา: วิธีทํา “ยํยําทวาย
ทวาย” เมนูอาหารไทยโบราณรสเลิศ เพลิดเพลินไดทั้งครอบครัว
เว็บไซต: https://www.wongnai.com/recipes/vegetable
https://www.wongnai.com/recipes/vegetable-with-curry-salad
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สาระนารู

"

New Normal" คืออะไร ทําไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไปหลัง "โควิด-19"

“New Normal” หรือ New Norm หมายถึง “ความปกติใหม”
นั่ น คื อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู ค นในการใช ชี วิ ต ประจํ า วั น
และการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน
จาก เหตุ ก ารณ กกาา รแพ ร ร ะบ าดข องโ รค โ ควิ ด-19Covid-19
ทํ า ให พพฤฤ ติ กกรรม
รรมใน
ใน ด า นนสุสุ ข อนา
อน า มั ย ขอ งคน เป ลี่ ย นไป Telehealth
หรือ Telemedicine จะเปนบริการทางการแพทยและการดูแลสุขภาพที่เขา
มามีบทบาทภายหลังจากการระบาดของโรค
เปนที่ทราบกันดีวา การแพรระบาดของโรค
ะบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
ส งผลกระทบต อเศรษฐกิ จ โลกอยางรุนแรง และเปนวงกวาง ทํา ใหโ ลก
เข า สู ภ าวะถดถอยอย า งมาก ธุ ร กิ จ ประเภทที่ ป รั บ ตั ว ไดจ ะยั ง คงอยูร อด
และสามารถเติบโตตอไป และหลังจากผานพนวิกฤตนี้ไป จะทําใหเกิดสิ่งใหม
ที่เรียกวา “New Normal” หรือ New Norm ขึ้น ซึ่งก็หมายถึง “ความปกติ
ใหม”นั่ น คื อ การปรั บ เปลี่ย นพฤติ กรรมของผู ค นในการใช ชีวิ ต ประจํา วั น
และการขั
การขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน
พฤติกรรมของ New Normal ที่อาจเปลี่ยนไป
1. เที่ยวตางประเทศนอยลง
2. ซื้อของกินของใช ตุนไวสําหรับในเวลาฉุกเฉิน
3. เริ่มทํางานที่บาน (Work From Home) ในบางบริษัท
4. ใชบริการ Food Delivery มากขึ้น
5. หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
6. ลดการใชจายในสิ่งของฟุมเฟอย
7. การรักษาระยะหางทางสังคมและปองกันตนเองโดยการใส
หนากาก
ความตระหนักดานสุขอนามัยที่มากขึ้น
จากเหตุการณที่ผานมา ทําใหผูคนสวนใหญตระหนักใน
ดานการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทั้งของตนเองและของสวนรวม
มากขึ้น เนื่องจากการรักษาสุขภาพตนเองใหดีอยูเสมอ การทาน
อาหารที่ ช ว ยสร า งภู มิ คุ ม กั น จะช ว ยป อ งกั น ตนเองจากไวรั ส
ได อี ก ทั้ ง สถานที่ ใ ห บ ริ ก ารต า งๆ จะมี เ จลแอลกอฮอล ร วมถึ ง
มีบรรจุภัณฑ ถูกสุขอนามัยใหลูกคาใช การเวนระยะหางและชอง
ชํ าระสิ น คา การช อ ปป ง แบบใหม จุ ดชํา ระเงินอัตโนมัติ รวมทั้ง
บริการตางๆที่ใชการสั่งงาน
ขอบขอบคุณทีม่ า : https://www.sanook.com/health/22569/ และ
https://twitter.com/cheewajitmedia/status/1255788752061919232/photo/1

ยุคที่ Work from home กลายเปนเรื่องปกติ
การทํางานหรือทําธุรกิจในปจจุบัน สามารถทําที่ไหน
ก็ไดเพียงแคมีอุปกรณสื่อสาร เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ
และอินเทอรเน็ต ทําใหชี วิตมีความสะดวกสบาย ไมติดความ
จํ า เจ แต บ างครั้ ง ถ า ไม ไ ด ทั น ระวั ง หรื อ ติ ด อยู กั บ สิ่ ง เหล า นี้
จนไม สนใจคนรอบข างหรื อครอบครั
ครอบ ว อาจส งผลให เกิ ดโรค
ตางๆ ตามมามากมาย ไมใชโรคที่เกิ ดจากเชื้อไวรัสแตจะเปน
โรคเครียด โรคซึมเศรา โรคออฟฟศซินโดรม โรคจอประสาทตา
เสื่ อ ม เป น ต น แต มี บ างบริ ษั ท ก็ ยั ง คงให พ นั ก งานมาทํ า งาน
ตามปกติ ดังนั้น การจัดโตะทํางานและการรักษาความสะอาด
ในสถานที่ทํางาน จึงมีความจําเปนอยางมาก
โลกจะถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีออนไลน
ในชวงหลายเดือนที่ผานมา หลายบริษัทมีการอนุโลม
ให ทํ า งานที่ บ า นโดยใช
ดยใช เ ทคโนโลยี อ อนไลน เ ข า มาช ว ยหลาย
ย
สถานศึกษาจัดใหมีการเรียนการสอนทางออนไลน
นการสอนทางออนไล หลายธุรกิจ
เริ่มหันมาการทําธุรกิจคาขายทางออนไลน กันมากขึ้น ในเวลา
เดียวกันการตกงานและวางงานก็จะเพิ่มขึ้น อาชีพอิสระใหมๆ
ที่เขามาตอบโจทยในเสนทางนี้อาจจะเกิดขึ้นมามากมาย
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมิถุนายน 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. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการเพื่อ
ประชาสัมพันธ ภารกิจ และหาตําแหนง
งานวาง

11 มิถุนายน 2563
18 มิถุนายน 2563

ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัยและอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัยและอ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย, อ.สวรรคโลก
และอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

23 มิถุนายน 2563

4. กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการของ
ผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน
5. กิจกรรมสํารวจและเยี่ยมกลุมผูรับงาน
ไปทําที่บาน
6. ตรวจสถานประกอบการและการทํางาน
ของคนตางดาว

25 มิถุนายน 2563

ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย และอ.ทุงเสลี่ยม
จ.สุโขทัย

8 มิถุนายน 2563

ในเขตพื้นที่อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

8 มิถุนายน 2563

ในเขตพื้นที่อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

10 มิถุนายน 2563

ในเขตพื้นที่อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

7. โครงการเตรียมความพรอมแกกําลัง
แรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได
หลักสูตร “การทําไมกวาดดอกหญาและ
ไมกวาดทางมะพราว”
8.โรงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค
ปองกันการไปทํางานตางประเทศ

11-12 มิถุนายน 25563

17 มิถุนายน 2563

ในเขตพื้นที่ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย

9. โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกใน
พื้นที่เสี่ยง (เคาะประตู)

18 มิถุนายน 2563

ในเขตพื้นที่ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย

10. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพสู
วิก ฤติ COVID-19 หลัก สู ต ร “การทํ า
หนากากผาอนามัยดวยมือและการทําเจล
แอลกอฮอลลางมือตานภัย COVID-19 “

22-23 มิถุนายน 2563

ณ ศาลาอเนกประสงค บานวังยายมากม.3 ต.ทาชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ศาลาอเนกประสงค ม.3 ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธโครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 13,18 พฤษภาคม 2563 สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ออกสํ า รวจข อ มู ล ความต อ งการทํ า งานของผู สู ง อายุ
ตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการทํางานของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือ
ทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสําโรงและอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วั นที่ 13 พฤษภาคม 2563 สํานัก งานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมผูรับ งานไปทําที่ บ านซึ่งประกอบกิจการเย็บ เสื้อผ า
และประชาสัมพั นธการกูยืมเงินกองทุนเพื่อชว ยเหลือผูรับงานไปทําที่บ าน ตามมาตรการช วยเหลือผูรับ งานรายบุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัส COVID 19 ในเขตพื้นที่อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่สํารวจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี
เพื่ อช วยเหลือตามมาตรการเรงด วนเพื่อ รองรับ แรงงานไทยที่เดินทางกลับ จากประเทศเสี่ ยงต อการติ ดเชื้อ และแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เขาตรวจสอบสถานประกอบการและการทํางานของคนตางดาว
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วั นที่ 19 พฤษภาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจัง หวัดสุโขทัย ออกเยี่ย มนายจ างง/สถานประกอบการเพื
สถานประกอบการเพื่อประชาสั ม พัน ธ
ภารกิจสํานักงานฯ และหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอสวรรคโลก และอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ประชาสัมพั นธ โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุก
ในพื้น ที่ เสี่ย ง เพื่อสรางความรูความเขาใจในการเดิน ทางไปทํ างานตางประเทศ ในเขตพื้ นที่ อํา เภอเมืองสุ โ ขทั ย และอําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย ดํ าเนินการจัดสงนั กเรียนน- นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเข ารวม
โครงการ 3 ม. (มีมีงาน มีเงิน และมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และเขารวมรายงานตัวสถานภาพการเปนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อีเทค) จังหวัดชลบุรี

