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สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือนธัธันวาคม 2562
นายจ า ง/สถาน ประกอบการแจ
อบการแจ ง ควา มต อ งการ แรงงา น
จํ า นวน 252 อั ต รา ผู ส มั ค รงาน จํ า นวน 89 คน ผู ใ ช บ ริ ก าร
จํานวน 245 คน การบรรจุงาน จํานวน 220 คน เทียบกับเดือนที่
ผ า นมา พบวา ความต องการแรงงานเพิ่มขึ้น จํา นวน 20 อัตรา
คิดเปน ร อยละ 8.62 ผูใชบ ริ การเพิ่มขึ้ น จํา นวน 9 คน คิดเป น
รอยละ 3.81 การบรรจุงานลดลง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
2.65
เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน พ.ย.62 กับ เดือน ธ.ค.62

จํานวน (คน)
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ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 105 อัตรา คิดเปนรอยละ 41.67
2. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ จํานวน 48 อัตรา คิดเปนรอยละ 19.05
3. พนักงานบริการ จํานวน 44 อัตรา คิดเปนรอยละ 17.46
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ธ.ค.62
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ผูใชบริการ

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 71 อัตรา คิดเปน
รอยละ 28.17
16.27
2. การบริการ จํานวน 41 อัตรา คิดเปนรอยละ 16
3. การผลิต จํานวน 34 อัตรา คิดเปนรอยละ 13..49
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ธ.ค.62
จํานวน (คน)
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ตําแหนงงาน

105

0
อาชีพพื้นฐาน

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ

พนักงานบริการ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา มากที่ สุ ด จํ า นวน 104 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ
41.27 รองลงมาคื อ ระดั บ ปวช.--ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จํ า นวน
70 อัตรา คิดเปนรอยละ 27.78 และระดั บชั้ นประถมศึกษา
จํานวน 54 อัตรา คิดเปนรอยละ 21.43
21
พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 145 อัตรา คิดเปนรอยละ 57.54 รองลงมา
คือ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 69 อั ตรา คิ ดเป นรอยละ
27.38 และอายุระหว าง 30-39 ป จํ านวน 37 อัตรา คิ ดเปน
รอยละ 14.68
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ธ.ค.62
จํานวน (คน)
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ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานในเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 89 คน
ผูส มัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเป น ผู จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ
51.69 รองลงมาคือ ระดับปวช.-ปวส./อนุ
อนุปริญญา จํานวน
19 คน คิดเปนรอยละ 21.35 และระดับปริญญาตรี จํานวน
15 คน คิดเปนรอยละ 16.85
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ธ.ค..62
จํานวน (คน)

การบรรจุงาน
ผูมาใช บ ริ การสมัครงานได
ค รงานไดรั บ การบรรจุ งานในเดือ น
ธันวาคม 2562 จํานวน 220 คน
ประเภทอุอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสง
และการขายปลี ก จํ า นวน 70 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 31.82
รองลงมาคื อ กิ จ กรรมการบริ
บริ ห ารและบริ ก าร จํานวน 41 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 18.64 และบริ
บริ ก ารที่พั ก และอาหาร จํ า นวน
29 คน คิดเปนรอยละ 13.18
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ธ.ค.62
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ปวช./ปวส.

ปริญญาตรี

พิจารณาตามชวงอายุ
ส วนใหญ พบว าผู สมั ครงานที่ มี อายุ ระหว าง 18–24 ป
มากที่สุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 39.33
33 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
23.60 และช ว งอายุ 30-39 ป จํ า นวน 20 คน คิด เป น
รอยละ 22.47
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ ส มั ค รงานในตํ
ในตํ า แหน ง อาชี พ
พื้ น ฐาน มากที่ สุ ด จํ า นวน 46 คน คิ ด เปนรอยละ 51.69
รองลงมาเปน ตําแหนงงานบริการ จํ า นวน 17 คน คิดเป น
ร อ ยละ 19.10 และตํ า แหน ง เสมี ย น/เจ
เจ า หน า ที่ จํ า นวน
11 คน คิดเปนรอยละ 12.36

กิจกรรมการบริหารและ บริการที่พักและอาหาร
บริการ

ประเภทอาชีพ ที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ พื้ น ฐาน
จํ า นวน 99 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 45.00 รองลงมา คื อ
ผูปฏิบัติงานในโรงงาน จํ านวน 46 คน คิดเป นรอยละ 20.91
และงานบริการ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.64
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ธ.ค.62
ธ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.ทองประศาสตรคอนกรีต
21/5 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-610956
(รับเหมากอสราง)
โรงแรมเรือนไทย
118/20 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-612444
(บริการที่พัก)
หจก.ฉลามสหทรัพย
55/15 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 089-8394994
(ออแกนไนซ)
หจก.ลานหอยหินออน
72/2 ม.1 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-611320
(รับเหมากอสราง)
บริษัทพีเอเอสพืชผลสงออก
2/11 ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 6411
โทร 055-641203
(สกัดและจําหนายน้ํามันพืช)
บริษัทมาตรฐานไอเอสซี
58/57 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085-6958509
(ตัวแทนประกันชีวิต)

ตําแหนงงาน
-พนักงานขับรถพวง

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
4
ช 20+ ป.6+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

310+/ว - มีใบขับขี่ประเภท
สาม

-ชางทั่วไป
-แมบาน
-พนักงานเสริฟ

2
1
1

ช/ญ 25+
ญ 18+
ช/ญ 18+

ป.6+
ป.6+
ม3+

ตามตกลง *ทุกตําแหนงงาน*
ตามตกลง - มีประกันสังคม
ตามตกลง - เบี้ยขยัน

-พนักงานบัญชี

1

ช/ญ 25+

ปวส+

9,000+/ด - มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ

-พนักงานขาย
-พนักงานบัญชี
-พนักงานจัดซื้อ
-พนักงานสโตร
-ชางไฟฟา
-พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

2
1
1
1
1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช/ญ
ช/ญ

ปวช+
ปวช+
ปวช+
ปวส+
ปวช+
ป.6+
ปวส+

9,300+/ด
9,300+/ด
9,300+/ด
9,300+/ด
9,300+/ด
ตาม
โครงสราง
บริษัท

-35
-35
-35
-35
-35
20+
20+

-พนักงานขายหนวยรถ
เงินสด
-พนักงานการตลาด

5

ช/ญ

2035

- มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
- ประกันสังคม
- มีความรูกฎจราจร
สัญญาณมือ

-มีประสบการณการขาย
อยางนอย 1 ป
-สามารถขับรถยนตได
ปวส+ 10,000+/ด -ประกันสังคม
-คอมมิชชั่น
-คารักษาพยาบาล
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
อูชัชวาล
101 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-620899
(อูซอมรถ)
หจก.ไทยประสบผล
201/1 ม.2 ต.ทุงเสลี่ยม
อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64000
โทร 082-8865025
(ขายวัสดุกอสราง)
บจก.ปาริชาต แอสเซท
แอนดคอนสตรัคชั่น
44/81 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085-8658989
(ดูแลระบบงานวิศวกรรม
อาคาร)
รานเจริญสวรรคการยาง
58/43 ม.5 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-611653
(รานยางรถยนต
- ซอมรถยนต)

ตําแหนงงาน
-พนั
พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ
1
ช 20+ ม.3+

คาจาง
9,000+/
,000+/ด

สวัสดิการ/
เงื่อนไข
-มีใบขับขี่รถยนต
-ทํางานเอกสาร
-ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร
พื้นฐานได

-พนักงานขาย
-พนั
พนักงานธุรการ
-วิวิศวกรคุมงานกอสราง

2
1
1

ช/ญ 20+ ม.6+
ช/ญ -40 ปวช+
ช -35 ปวส+

10,000+/
,000+/ด *ทุกตําแหนงงาน
9,000+/
,000+/ด หากมีประสบการณ
15,000+/
,000+/ด จะพิจารณาเปนพิเศษ

-วิวิศวกรไฟฟาหรือ
เครื่องกล

2

ช/ญ 23+ ป.ตรี

ตามตกลง

-ชชางซอมรถยนต

2

-มีที่พักให

-จบวิศวกรรมศาสตร
ในสาขาไฟฟาหรือ
เครื่องกล

ช

20+ ป.6+

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

310+/
+/ว

-มีประสบการณ
พิจารณาเปน
พิเศษ
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ตําแหนงงานวางคนพิการจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จํากัด
65 ถ.รามคําแหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท 0-2300-0529
(จัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค สํานักงาน)
บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด
733/700 ม.8 ซ.พหลโยธิน
80 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
12130
โทรศัพท 0-2998-9119
(ผลิตอาหารเสริมและ
เครื่องสําอางค)
หางหุนสวนจํากัด บี.ลั๊ค.กี้
209/1 ม.4 ถ.พหลโยธิน
ต.ลําไทร อ.วังนอย
จ.อยุธยา 13170
โทรศัพท 0-2211-1104
(จําหนายอาหาร ประเภท ไส
กรอก แฮม เบคอน)
บริษัท ทีจี เซลลูลารเวิลด จํากัด
141/35 ชั้น22 อาคารไทย
สุรวงศ ถ.สุริยวงค
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 02-237-5557
(จําหนายทั้งขายปลีก และขาย
สงเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่)

ตําแหนงงาน

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

- พนักงานทั่วไป

10

ช/ญ 20-35

ไม 10,000 /ด. - ประกันสังคม,โบนัส
จํากัด
- ประกันชีวติ , โอที
- ทํางานสัปดาหละ 5
วัน
*ทุกประเภทสามารถ
ทํางานได*

- พนักงานทั่วไป

10

ช/ญ 20-35

ม.6+

9,000 - - ประกันสังคม
11,000/ด. - ประกันชีวติ
- ชุดยูนิฟอรมฯลฯ
*ทุกประเภทสามารถ
ทํางานได*

- ธุรการฝายบุคคล

5

ช/ญ 18-40

ไม
จํากัด

ตามตกลง - ชุดยูนิฟอรมฯลฯ
- เบี้ยขยัน, โอที
*ทุกประเภทสามารถ
ทํางานได*

- พนักงานธุรการ

10

ช/ญ 25-35 ปวช.+

9,000 - - ประกันสังคม
15,000/ด. - ประกันสุขภาพ
- วันหยุดพักผอนฯลฯ
*พิการทางการ
เคลื่อนไหว*

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษาและแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆ
ขอมูลขาวสารคนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ
ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการจัดหางานคนพิการ สํานักงาน
จั ด หางานจั งหวั ดสุ โ ขทั ย เลขที่ 285 หมู ที่ 14 ถนนสุ โ ขทั ย -กํ า แพงเพชร ตํา บลบ า นกลว ย อํ า เภอเมื อ งสุโ ขทั ย จั งหวั ดสุ โ ขทั ย 64000
โทรศัพท 055-610218-9 ไดทกุ วันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางานขาว

ขอเชิญรวมงานวันนัดพบแรงงานยอย

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวาสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย กําหนด
จัดวั น นั ดพบแรงงานย อย ประจํ าปงบประมาณ พ ศ .2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูป ระสบภั ยแล ง
ที่ป ระสงคจ ะหางานทํ า ผูว า งงาน ผู ต องการเปลี่ย นงานและผู จ บการศึกษาใหม รวมทั้งนายจาง/สถาน
ประกอบการไดมีโอกาสรับสมัครงาน และพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เปนการลดเวลา ลดขั้นตอน และลด
ค า ใช จ  า ยของผู  ส มั ค รงาน และนายจ า ง /สถานประกอบการ โดยกํา หนดจั ด งานวั น นั ด พบ
แรงงานย อ ย ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. บริเวณสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยผูเขารวมงานไมเสียคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การรับสมัครและสัมภาษณงานกับนายจางโดยตรงโดยมีนายจาง/
สถานประกอบการในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงมารับสมัครและสัมภาษณงานในวันดังกลาว ตําแหนงงาน
ประกอบดวย ชางเทคนิค ชางยนต พนักงานขับรถ พนักงานฝายผลิต พนักงานบัญชี เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ที่ปรึกษาการขาย เจาหนาที่การตลาด พนักงานขาย เจ าหนาที่สิน เชื่อ เปนตน นอกจากนี้ยังมีบริการรับ
ลงทะเบียนประสงคไปทํางานในตางประเทศ รับลงทะเบียนผูประสงคจะรับงานไปทําที่บานการใหบริการ
และเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
อยาพลาด ! ผูที่กําลังมองหางานทํา พบกันวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ณ บริเวณสํานักงาน
จัดหางานจังหวั ดสุโ ขทัย นายจาง/สถานประกอบการที่ ตองการรวมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม
และแจงเขารวมงานไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู 14 ถนนสุโขทัย - กําแพงเพชร
ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท 0 – 5561 0218 – 9 ตอ 104
E – Mail: sti@doe.go.th
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการมีงานทําเพื่อผูสูงอายุ

ป จ จุ บั น ประเทศไทยก า ว เข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ แนวโน ม ประชากรผู สู ง อายุ มี จํ า นวนและสั ด ส ว นมากขึ้ น
ซึ่งสถานการณดังกลาวนํามาซึ่งความเสี่ยงของผูสูงอายุท่ีจะตกอยูในความยากจน หากไมมีการเตรียมความพรอมรองรับ
ยอมสงผลกระทบอยางมากตอกําลังการผลิตและวิถีชีวิต
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจหลักดานสงเสริมการมีงานทําใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการมีงานทําเพื่อผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดประกอบอาชีพและมีงานทํา เปนทรัพยากร
ที่ มี คุ ณ ค า ต อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมประเทศ และมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี รวมทั้ ง มี ร ายได ที่ เ หมาะสม และไม เ ป น ภาระ
ของครอบครัวและสังคม โดยมีการดําเนินการดังนี้
 สํารวจขอมูลความตองการของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน
 สํารวจขอมูลนายจางและสถานประกอบการที่ตองการจางงานผูสูงอายุ
 จัดหาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
 ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
 จัดฝกอบรมอาชีพหรือเพิ่มทักษะฝมือ
 จัดใหมีศูนยกลางขอมูลทางการอาชีพ

 ขอเชิญผูสูงอายุ ที่ตองการหางานทําหรือตองการฝกอาชีพเพิ่มรายได ติดตอหรือสอบถามไดที่กลุมงานสงเสริม
การมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโ ขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9 ไดทุกวันและเวลาราชการ
 สามารถลงทะเบียนหางานไดที่เว็บไซต www.smartjob.go.th
 ติดตามขาวประกาศรับสมัครงานไดที่เว็บไซต www.doe.go.th/sukhothai
หรือเพจ Facebook : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ตัวอยางภาพกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพผูสูงอายุ ประจําป 2562
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
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ขาวจัดหางาน

โครงการสรางสุขแกผูรับงานไปทําที่บานและชุมชน

โครงการสรางสุ ขแกผูรับงานไปทําที่บานและชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคให ผูรับงาน
ไปทําที่บานลดใชพลาสติกหรือวัสดุที่สรางขยะมลพิษ หรือกิจกรรมที่เปนการทําลายสภาพแวดลอมหรือ
กิ จ กรรมที่ส ร า งมลพิ ษ ซึ่ ง ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นที่ ส นใจเข า ร ว มโครงการสามารถยื่ น เรื่อ งขอกู ยื ม
เงิ น กองทุ นเพื่อ ผู รับงานฯ โดยปลอดดอกเบี้ยในปแรก มีกํกํา หนดระยะเวลายื่นคําขอกู ตั้งแต วัน ที่
6 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563
คุณสมบัติผูกูแบบบุคคล

คุคุณสมบัติผูกูแบบกลุม บุคคล

1. เปนผูรับงานไปทําที่บานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
2. มีผลการดําเนินการและมีรรายได
ายไดจากการรับงานไปทํา
ที่บานหรื
หรือหลักฐานการรับงานไปทําที่บานจากผูจางงาน
3. มีทรัพยสินหรือเงินทุนไมนอยกวา 5,000
000 บาท

1. เปนผูรบั งานไปทําที่บา นที่จดทะเบียน (กลุม บุคคล)
กับกรมการจัดหางาน
2. ตองมีผูนํากลุมและสมาชิกกลุมกูร ว มกันไมนอยกวา
5 คน
3. มีผลการดําเนินการ มีรายไดจากการรับงานไปทํา
ที่บานหรือหลักฐานการรับงานไปทําทีบ่ านจากผูจางงาน
4. มีทรัพยสินหรือเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุม
รวมกันไมนอยกวา 10,000
000 บาท

การค้ําประกัน
1. มีอายุ 20 ปบริบูรณขนึ้ ไป
2. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานรัฐ
วิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีเงินเดือนไมตา่ํ กวา
เดือนละ 15,000 บาท
3. เปนผูบริหารหรือสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือผูป กครองทองที่ระดับกํานัน หรือผูใหญบา น
จํานวน 1 คน กรณีเงินกูไมเกิน 20,000
000 บาท
และจํานวน 2 คน สําหรับเงินกูไมเกิน 50,000
000 บาท

วงเงิ
วงเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้เงินกู
ตัง้ แต 1 - 50,000 บาท ชําระคืนภายใน 2 ป

การค้ําประกัน
ผูน ํากลุม และสมาชิกกลุมผูกูรวมกันไมนอยกวา 5 คน
ไมตอ งมีผคู ํา้ ประกัน

วงเงิ
วงเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้เงินกู
1.ตั้งแต 1 - 50,000 บาท ชําระคืนภายใน 2 ป
2. 50,001 - 100,000 บาท ชําระคืนภายใน 4 ป
3. 100,001 - 200,000
000 บาท ชําระคืนภายใน 5 ป

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน
- อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมกองทุนฯ รอยละ 0 ตอป ในงวดที่ 1-12 โดยไมปลอดเงินตน
- และงวดที่ 13 เปนตนไปจนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตรารอยละ 3 ตอป
 กรณีไมชําระหนี้เงินกูตามกําหนด
- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 ตอป

สามารถยื่ น ขอจดทะเบี ย นผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น และยื่ น ขอกู เ งิ น กองทุ น เพื่ อ ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นได ที่ สํ า นั ก งาน
จัดหางานจังหวั ดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลว ย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
64000 โทรศัพท 055-610218-9 ไดทุกวันและเวลาราชการ
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สาระนารู

มาอัพเดต Gen. กันหนอย

โลกยุคใหมหมุนไกลเกินตามทัน จนพอแมยุคนี้ตองยอมรับวา เราไมอาจเลี้ยงลูกในแบบเดียว กับที่เคย
ถูกพอแมเลี้ยงมาในอดีตไดอีกตอไป เพราะคนในแตละยุคลวนมีบุคลิกภาพ แตกตางตามสมัย ดวยอิทธิพลจาก
สิ่งรอบตัวสงผลตอความคิดและทัศนคติการใชชีวิต มาดูกันวาคุณและคนในครอบครัวอยูใน Gen. ไหนบาง
1. Builders
อายุตั้งแต 73 ปขึ้นไป
เกิดกอน: 2489
อุปนิสัย: ขยัน อดทน ครอบครัวเขมแข็ง เครงคัด
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภักดีตอองคกร

2. Baby boomers
อายุตั้งเเต: 55 - 72 ป
เกิดชวง: 2490 - 2507
อุปนิสัย: สูงานหนัก มุงความสําเร็จ ภักดีตอองคกร ตองการ
ทํางานในองคที่มีชื่อเสียง ทุมเทเพื่อตําแหนง ตองการการยก
ยองชมเชย ภักดีตอองคกร
3. Gen. X
อายุตั้งเเต: 38 - 54 ป
เกิดชวง: 2508 - 2524
อุปนิสัย: กระตือรือรน ชอบแขงขัน ชิงดีชิงเดน สนใจ
เทคโนโลยีสนใจเรื่องสวนตนมากกวาสวนรวม เปนนักบริโภค
นิยม แตยังหวงครอบครัว ภักดีตอบุคคลมากกวาองคกร

4. Gen. Y
อายุตั้งเเต: 24 - 37 ป
เกิดชวง: 2525 - 2538
อุปนิสัย: ฉลาดในเทคโนโลยี มีความเปนอิสระและโลก
สวนตัวสูง ชอบคิดนอกกรอบ มีความทะเยอทะยานสูง
ชอบงานที่สนุกทาทาย มีความอดทนต่ํา พูดจา
ตรงไปตรงมา
5. Gen. Z
อายุตั้งเเต: 10 - 23 ป
เกิดชวง: 2539 - 2552
อุปนิสัย: อยากไดผลลัพธทันที รอคอยไมได เวลาสวน
ใหญอยู บนโลกอินเทอรเน็ต ตัดสินใจไปตามกระแส เรียน
เพื่อ ความสนุกไมไดคดิ วาจะเอาไปใชประโยชน อยากรูใน
สิ่งที่ตนตั้งเปาหมายเทานั้น ไมสนใจวัฒนธรรมดั่งเดิม
ติดเพื่อนและคิดวาเพื่อนชวยไดทุกเรื่องเมื่อมีปญหา
เปนยุคแหงการเรียกรองสิทธิ
6. Gen. Alpha
อายุตั้งเเต :9 ปหรือนอยกวา
เกิดหลัง :2553 หรือ 2010
อุป นิสัย : วัย นี้ กํา ลั งเป นเด็ กอนุ บาลที่ เกิ ดจากพอแม ที่มี
อายุมาก จับอุปกรณดิจิตอลและสัมผัสเทคโนโลยีตั้งแตเกิด
เรียนกันมาก อยูกับสังคมทุนนิยม มีแนวโนมเปนคนวัตถุ
นิยม คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงเบื่องายและความอดทน
ต่ํา นิย มความรวดเร็ ว ทัน ใจ จึ ง มองหาสูต รความสํ าเร็จ
ที่จะทําใหประสบความสําเร็จตั้งแตอายุยังนอย
ขอบคุณที่มาเพจ facebook:
https://www.facebook.com/StockThai 4 You
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อาชีพอิสระ

หมี่กรอบทรงเครื่อง ของวางจานแซบ
วิธีทํา

สิ่งที่ตองเตรียม
1.เสนหมี่แหง
2.สมซา (ปอกผิ
ปอกผิวสมซาเบา ๆ มือ อยาใหติดผิวขาว ๆ ออก
มานะคะ เพราะจะหนาเกินไป)
3.แตถาหากปอกส
กสมแบบนี้ จะทําใหไดน้ํามากที่สุด
เครื่องปรุง
1.เสนหมี่แหงทอดกรอบ 100 - 200 กรัม
2.กุงแหงทอดกรอบ 2 ชอนโตะ
3.ถั่วลิสงซีก อบกรอบ 2 ชอนโตะ
4.เม็ดมะมวงหิมพานตอบ 2 ชอนโตะ
5.หอมแดงเจียวกรอบ 1 ชอนโตะ
6.กระเทียมเจียวกรอบ 1 ชอนโตะ
7.ไข 1 ฟอง
8.เตาหูเหลืองหั่น ทอดกรอบ 1 ชอนโตะ
น้ําปรุงรส
1. น้ํามัน 3 ชอนโตะ
2. หอมแดงซอย 2 ชอนโตะ
3. น้ํามะขามเปยก 2 ชอนชา
4. น้ําตาลปบ 3 ชอนโตะ
5. น้ําตาลทราย 3 ชอนโตะ
6. น้ําสมซา 1 ชอนโตะ
7. ซอสมะเขือเทศ 1 ชอนโตะ
8. น้ําปลา 4 ชอนชา จะเพิ่มรสดีหรือคนอร 1//2 ชอนชา
9. น้ํากระเทียมดอง 2 ชอนโตะ
10. เนื้อกระเทียมดอง 2 ชอนชา

 สวนเสนหมี่
1.ถถาชอบแบบโบราณ เสนกรอบแข็งใหแชเสนหมี่ในน้ํา 5 นาที
แลวรีบนําขึ้นจากน้ําคะ
2.ผึผึ่งลมใสกระชอน ใหเสนหมาดที่สุดคะ
3.จากนั้ น นํ า ไปทอด พอความร อ นได ที่ จั บ เส น หมี่ แ ห ง ๆ
ใสกระทะทอดเลยค
กระทะทอดเลยคะ ทอดให เ หลื อ ง ๆ หน อ ยนะคะ จะได
กรอบ นาน ๆ
 สวนน้ําปรุง
1.เริ่มจากใสน้ํามัน 3 ชอนโตะ ใชไฟกลางคอนขางออน
2.เจี ยวหัวหอมกั บผิว สม ซากอนแล
แลวแบงผิวสมซามาเล็กนอย
ที่เหลือเก็บไวโรยหนาหมี่กรอบ
3.พอเจียวหอมแล
แลว ก็ใสเครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปไดเลย
4.ใชทัพพีคนสักพักเคี่ยวใหเดือดฟู
5.เคี่ยวใหเหนียวพอประมาณ อยาเรงไฟแรงเด็ดขาด
6.ประมาณ 4-5 นาที ลดไฟลงใหออนที่สุด
7.นํนําเสนหมี่ท่ที อดลงคลุกน้ําปรุงรสไดเลย
8.คอยๆคลุกเบาๆมือ ใหทั่วแลวจึงปดไฟ
9.น้น้ําปรุงรสจะเคลือบผิวเสนเปนสีทองอมสม ถาตองการใหได
สี แ ดง ใช ซ อสเย็ น ตาโฟแทนซอสมะเขื อ เทศ ห า มขาดน้ํ า
มะขามเปยก
10.เตรี
เตรียมผักสดพรอมเครื่องเสวยใหสวยงาม แลวเสริฟพรอม
รับประทาน

ขอบคุณที่มาเว็บไซต : https://women.kapook.com/view45750.html
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.จัดรายการวิทยุ “ฟงสบายสบายสไตลจัดหางาน”
2. ออกพบนายจ า ง/สถานประกอบการเพื่ อ
ประชาสัมพันธ ภารกิจและหาตําแหนงงานวาง

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

ทุกวันอังคาร
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
เวลา 10.30 - 11.00 น. คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
5 ก.พ.2563
ในเขตพื้น ที่อ.บานดานลานหอย และอ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย
13 ก.พ.2563

ในเขตพื้นที่อ.สวรรคโลกและอ.ศรีสําโรงสุโขทัย
จ.สุโขทัย

4 ก.พ.2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

12 ก.พ.2563

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

25 ก.พ.2563

ร.ร.ไกรในวิทยาคมรัชมงคลาภิเษก จ.สุโขทัย

4. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

8 ก.พ.2563

สัมภาษณผูสมั ครเขา รวมโครงการฯ ณ ห องประชุม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

5. วันนัดพบแรงงานยอย

19 ก.พ.2563

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

6. โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน รวมกับ
โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชนจังหวัดสุโขทัย

20 ก.พ.2563

ร.ร.อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ม.3 ต.ศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

8. กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการของผูสูงอายุ
ในการประกอบอาชีพหรือทํางาน

21 ก.พ. 2563

ที่ทําการผูใหญบาน ม.2 ต.ปากุมเกาะ
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

8. โครงการเตรีย มความพร อ มให ค นหางานเพื่ อ
ปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานใน
การไปทํางานตางประเทศ

ก.พ.2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสชั นาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย

12. โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
(เคาะประตู)

ก.พ.2563

ในเขตพื้นที่อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย

3. โครงการเตรี ย มความพร อ มแก กํ า ลั ง แรงงาน
กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดตามขาวประชาสัมพันธไดทุกชองทางของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนมกราคม 2563

วันที่ 2 และ 16 มกราคม 2563 ออกพื้นที่สํารวจและตรวจเยี่ยมกลุมรับงานไปทําที่บาน จํานวน 2 กลุม ในเขตพื้นที่อําเภอคีรีมาศ
และอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 2 และวั นที่ 16 มกราคม 2563 ออกพื้นที่สํารวจความต อ งการผูสู งอายุ จํา นวน 90 คน ในเขตพื้ น ที่อําเภอคีรี ม าศ
และอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 มกราคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธภารกิจ
สํานักงานและหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 14 มกราคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขาตรวจสอบสถาน
ประกอบการและการทํางานของคนตางดาวในเขตพื้นที่อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วั นที่ 14 มกราคม 2563 สํ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย รวมกับวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ภ าคตะวันออก (อี เทค) ออกพื้น ที่
ประชาสัมพันธและใหขอมูลความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) แกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนมกราคม 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกดําเนินการตรวจสอบและชี้แจงการใชสิทธิตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ กรณีการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ ของนายจาง/สถาน
ประกอบการ จํานวน 5 แหง ในพื้นที่อําเภอสวรรคโลก อําเภอกงไกรลาศ อําเภอทุงเสลี่ยม และอําเภอบานดานลานหอย จังหวัด
สุโขทัย

วันที่ 22 มกราคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย นําสมาชิกกลุมรับงานไปทําที่บานของจังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารจัดการของกลุมรับงานไปทําที่บานที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 2 กลุม ในพื้นที่ตําบล
ในเมือง และตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มกราคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนว
อาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนหนองตูมวิทยา อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 มกราคม 2563 ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตามโครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน รวมกับหนว ยโครงการ
บําบั ดทุกข บํ ารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสุโ ขทัย ณ วัดบานใหมเจริญผล หมูที่ 4 ตําบลหนองจิ ก อําเภอคีรีม าศ
จังหวัดสุโขทัย

