สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความต อ งการแรงงานในจั ง หวั ด สุโ ขทัย ในเดื อ น
มี น าคม 2562 นายจ า ง/สถานประกอบการแจ ง ความ
ตองการแรงงาน จํานวน 432 อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน
223 คน ผูใ ชบ ริก าร จํา นวน 401 คน การบรรจุงาน
จํ า นวน 304 คน เที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ า นมา พบว า ความ
ตองการแรงงานเพิ่มขึ้น จํานวน 129 อัตรา คิดเปนรอยละ
42.57 ผูใชบริการเพิ่มขึ้น จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ
46.35 การบรรจุงานเพิ่มขึ้น จํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 15.59
จํานวน (คน)

เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน ก.พ. กับ เดือน มี.ค. 62

จํานวน (อัตรา)
250

202

150
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303

100
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274

300

263

304

100
ตําแหน งงาน

ผูใชบริการ

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 222 อัตรา
คิดเปนรอยละ 51.38
2. การผลิต จํานวน 97 อัตรา คิดเปนรอยละ 22.45
3. การกอสราง จํานวน 37 อัตรา คิดเปนรอยละ 8.56
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มี .ค.62
จํานวน (อัตรา)

300
250

67

0

อาชี พพื้ นฐาน

ผู ป ฏิ บั ติฯ

พนัก งานบริ การ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สว นใหญ มี ค วามต องการแรงงานที่ จ บการศึ ก ษา
ระดับปวช-ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 259 อัตรา
คิ ด เป น ร อ ยละ 59.95 รองลงมาคื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จํานวน 113 อัตรา คิดเปนรอยละ 26.15 และระดับชั้น
ประถมศึก ษา จํ า นวน 40 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 9.26
และช ว งอายุ ที่ มี ค วามต อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 235 อัตรา คิดเปนรอยละ
54.40 รองลงมา คือ อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 79
อัตรา คิดเปนรอยละ 18.29 และอายุ ระหวาง 30-39 ป
จํานวน 58 อัตรา คิดเปนรอยละ 13.43
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน มี.ค.62

จํานวน (อัตรา)
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เดือน ก.พ.62
เดือน มี.ค.62

200

0

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มี.ค.62

200

600

400

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด ไดแก
1. อาชี พ พื้ น ฐาน จํ า นวน 202 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ
46.76
2. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ จํานวน 77 อัตรา คิดเปนรอยละ
17.82
3. พนักงานบริการ จํานวน 67 อัตรา คิดเปนรอยละ 15.51
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113

100

การขายส่งฯ

การผลิต

การก่อสร้าง

40

50
0

ปวช./ปวส.

มัธ ยมศึ ก ษา

ประถมศึ ก ษา

-2ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามการศึกษา
ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บการศึ ก ษาระดั บ ปวช.-ปวส./
อนุ ป ริ ญ ญา จํ า นวน 149 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 66.82
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 44 คน คิดเปนรอย
ละ 19.73 และระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอย
ละ 9.42
พิจารณาตามชวงอายุ
สวนใหญ พบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18 –24 ป
มากที่สุด จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 74.44 รองลงมา
คื อ อายุ ร ะหวา ง 30-39 ป จํ า นวน 30 คน คิดเปนร อ ยละ
13.45 และชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ
5.83
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญ ส มั ค รในตํ า แหน ง อาชีพ พื้ น ฐาน
มากที่ สุด จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 39.46 รองลงมา
เปนตําแหนงผูป ฏิบัติงานโดยใช ฝมือ จํานวน 58 คน คิดเปน
รอยละ 26.01 และตําแหนงเสมียน,เจาหนาที่ จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 11.66
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน มี.ค.62
จํานวน (คน)

การบรรจุงาน
ผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนมีนาคม 2562
จํานวน 304 คน
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขาย
สงและการขายปลีก จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 54.94
รองลงมาคือ การผลิต จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.29
และที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 4.28
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มี.ค.62
จํานวน (คน)
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ขายป ลีก

การผลิต

ที่ พั กแรม

ประเภทอาชีพ ที่มี การบรรจุ ง านมากที่สุ ด คื อ อาชีพงานพื้น ฐาน
จํา นวน 147 คน คิ ดเปน ร อยละ 48.36 รองลงมา คือ ผูป ฏิบัติ
งานโดยใช ฝ มื อ จํ า นวน 84 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27 .6 3
และงานบริการ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.53
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การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มี.ค.62
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มั ธ ยมศึ ก ษา

ป ระถมศึ ก ษา
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อาชีพพื้ นฐาน

ชา งเทคนิค

งานบริ การ

25

ผูป ฏิบ ติฯ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัทกรุงเทพบริการ
การบิน จํากัด
99 หมูที่ 4
ตําบลคลองกระจง
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110

ตําแหนงงาน
1.พนักงานรปภ.
2.พนักงานตรวจ
คนอาวุธ
3.พนักงานสวน

จํานวน
5
3

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช 20+
ช/ญ 20+

วุฒิ
ม.6+
ปวส+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

310+/ว -ทํางานเปนกะได
310+/ว -ทํางานเปนกะได

2

ช

20+

ป.6+

310+/ว -มีประสบการณพิจารณา
เปนพิเศษ
-มีประกันสังคมให

1
3

ญ
ช

-45
-45

ป.6+
ป.6+

310+/ว
310+/ว

ช/ญ 2035

ม.3

11,000+ -มีประสบการณขาย
/ด
-ทํางานที่เขตสวรรคโลก
ศรีสําโรง

20+

ม.3

8,000+/ด -มีความขยัน อดทน
-รับผิดชอบตอหนาที่
-ออกพื้นที่ได

ช/ญ 20+

ปวช+

310+/ว

โทร 089 4609796
(การทองเที่ยวและการบิน)

บริษัทชัยพัฒนาเพิ่มพูนไรซ 1.แมบาน
จํากัด
2.พนักงานยกของ
57/2 หมูที่ 5 ตาบลวัดเกาะ
อําเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120

-ทําความสะอาด
-ยกของประมาณ 45-50
กิโลกรัม

โทร 055 681201
(ขายพืชไร)
บริษัทเปปซี่ โคลา
(ฮันพงษกี่) จํากัด

1.พนักงานขาย

2

327/55 หมูที่ 9
ตําบลปากแคว อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 062 5964096

(ขายเครื่องมือ)
สํานักงานชางรังวัดเอกชน 1.พนักงานรังวัดที่ดิน
เอส สุโขทัย การรังวัด
จํากัด

2

ช

33/77 ตําบลธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 086 2010900
(บริการรังวัด)

บริษัทแฮมเบอรโลจิสติกส 1.ผูชวยธุรการ
จํากัด
69/9 ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110

โทร 086 6213116
(ขนสง)

1

-งานเอกสาร
-ดูแลคิวจัดสงสินคา
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัทเอสอาร
คอนเน็คชั่น จํากัด

จํานวน
5

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช 18+

วุฒิ
ม.3+

1.เจาหนาที่ธุรการ

2

ช/ญ 22+

ปวช+

ตามตกลง

-ประกันสังคม

1.พนักงานขับรถ
2.พนักงานขาย
3.พนักงานสต็อค
4.พนักงานยกของ
1.พนักงานสินเชื่อ
การเงิน

2
1
1
2
1

ช
ญ
ญ
ช
ช/ญ

ไมจํากัด
ม.6+
ม.6+
ไมจํากัด
22+
ปวส+

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

-มีใบขับขี่
-ใชคอมได
-ใชคอมได
-แข็งแรง
-ใชคอมพิวเตอรได
-มนุษยสัมพันธดี

ตําแหนงงาน
1.พนักงานประจํางาน

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

10,000+ -รักการบริการ
/ด

60/1 หมูที่ 12
ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000

โทร 088 2125421
(ขายอินเตอรเน็ต)
อูชัชวาลการชาง
101 หมูที่ 12
ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000

โทร 055 620899
(อูซอมรถ)
บริษัทสยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน) สุโขทัย
บริษัทสุขใจพาณิชย
ลิสซิ่ง จํากัด
155/11 หมูที่ 2
ตําบลบานกราง
อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170

โทร 055 626086
(สินเชื่อ)

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

30+
20+
22+
22+
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ขาวจัดหางาน

โครงการประชารัฐรวมพลัง สรางยุวแรงงาน

นายนิพ นธ ดาวั ล ย จั ดหางานจังหวั ดสุโ ขทัย เปดเผยวา สํา นักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทั ย
ไดดําเนินการโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สรางยุวแรงงาน” ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน เพื่ อ ให เ กิ ดความร ว มมื อ ระหว า งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ในการช ว ย
ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ร ายได ร ะหว า งเรี ย น ช ว ยลดภาระค า ใช จ า ยของผู ป กครองสร า งเสริ ม
ประสบการณในการทํางานจริง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจักความอดทน มีวินัย ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
อาชีพ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานหลังจบการศึกษาแลว อีกทั้งลดการเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด
จั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทัย กล า วต อ ไปว า สํา หรับ อั ต ราคา จ า งที่นั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษาจะได รั บ
ไม ต่ํ ากวา ชั่ วโมงละ 40 บาท ทั้งนี้ข อความรวมมือ นายจา ง สถานประกอบการ หนวยงานภาครั ฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความตองการจางงานหรือสนับสนุนการจางงานนักเรียน นักศึกษา
ในชวงปดภาคเรียน หรือชวงวางจากการเรียนไดแจงตําแหนงงานวาง เพื่อประชาสัมพันธ ใหผูสนใจ
ได ส มั ค รงานและขอเชิ ญ ชวนนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ ต อ งการทํ า งาน สมั ค รงานหรื อ ฝากประวั ติ
การสมัครงานไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปในวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

ตูงานอัจฉริยะ “Job Box” “จับคูคนใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ”

กรมการจัดหางาน นํา นวั ต กรรมใหม
“ตูงานอัจฉริยะ (Job Box)” ออกใหบริการแก
ผูที่กําลังหางานทํา ตามสโลแกน “จั บ คู ค น
ใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ” เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแกประชาชนในพื้นที่จํานวน 6 แหง
ในส ว นของจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได นํ า ตู ง าน
อัจฉริยะ (Job box) มาใหบริการกับประชาชนใน
พื้นที่ จํานวน 6 ตู ดังนี้
1. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร
จํากัด สาขาสุโขทัย
2. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร
จํากัด สาขาสวรรคโลก
3. เรือนจําจังหวัดสุโขทัย
4. เรือนจําอําเภอสวรรคโลก
5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุโขทัย
6. ห า งสรรพสิน ค า สยามแม็ค โคร (จํ า กั ด )
มหาชน สุโขทัย
หากมี ขอ สงสัย สอบถามข อมู ลเพิ่ มเติมได ที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 หมูที่ 14
ตํ า บลบ า นกล ว ย อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
โทรศัพท 0 5561 0218 – 9

-7-

ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนและสงเสริมใหผูรับงานไปทําที่ บานมีการรวมกลุมกัน มีการ
บริหารจัดการกลุมใหเขมแข็งเพื่อประโยชนในการรับงานไปทําที่บานอยางตอเนื่อง สงเสริมการเพิ่มทักษะฝมือหรือ
ศักยภาพในการบริหารจัดการกลุมตลอดจนสนับสนุนเงินกูจากกองทุนเพื่อรับงานไปทําที่บาน
การใหบริการ
 รับลงทะเบียนผูจางงาน
 รับลงทะเบียนประชาชนทั่วไปที่ตองการรับงานไปทําที่บาน
 รับลงทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
 ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บาน
 อบรมใหความรู เพิ่มทักษะฝมือของผูรับงานไปทําที่บาน
 มีกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานสนับสนุนเงินกูยืมแกกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมู 14 ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9

ถักไหมโครเชต

วารสารฉบับนี้ !! ขอยกตัวอยาง กลุมรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
”ถักไหมโครเชต”กลุม คุณจันทนา ปนนาค
ตั้งอยูที่ 108/2 ม.14 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ลักษณะงาน ถักโครเชตรูปแบบตางๆ
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1) รักงานฝมือ 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีความตรงตอเวลา
4) ระยะงานจาง 1 ปขึ้นไป
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ขาวจัดหางาน

**ประชาสัมพันธใหประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศควรดําเนินการดังนี้**

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอประชาสัมพันธใหประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศเพื่อจะไดปฏิบัติตรงตามสัญญาจาง ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง/บริษัท ควรดําเนินการ
ดังนี้
1. ศึกษาสัญ ญาจา งอยา งละเอีย ดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อ นไขเกี่ยวกับอั ตราคาจา ง การจ ายคาจ าง
เงิน คา ลว งเวลา เงินโบนั ส และเงิน สิ้น สุ ดการทํ างานเมื่อ ครบสั ญ ญาและกรณี ที่ จ ะต อ งถู กปรั บ หากทํ า งาน
ไมครบสัญญา
2. ตรวจสอบสถานที่ทํางานที่นาเชื่อถือผานกรมการจัดหางานกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ
3. ศึกษาชองทางการติดตอกับสถานทูต หรือฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศ
โดยทันทีที่เดินทางถึงประเทศที่ไปทํางาน ใหสงเอกสารรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อใหสวนราชการ
ไทยสามารถติดตอใหความชวยเหลือแรงงานไทยไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14
ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-8 หรือทางอีเมล sti@doe.go.th
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สวนผสม
สวนผสมเตาฮวย

เตาฮวยมะพราวออน ความลงตัวที่ตองยอมใจ
เตาฮวยเนื้อแนนเนียนนุม หอมกลิ่นมะพราวออนสุดละมุน
เมนูงายๆที่ลองแลวจะสดชื่นไปทั้งวัน

- น้ําเปลา 3 ถวยตวง
- ผงวุน 1 ชอนชา
- ผงวานิลลา ½ ชอนชา
- นมขนจืด
- ครีมเทียมขนหวานพรองไขมัน

สวนผสมนมสด
- วิปครีมจืด
- ครีมเทียมขนหวานพรองไขมัน
- น้ํามะพราวน้ําหอม 1 ถวยตวง
- ใบเตยหั่นทอน 2 ใบ
- เนื้อมะพราวออนหั่นเสน 100 กรัม

ขั้นตอนการทํา
วิธีทําเตาฮวย
1) ผสมน้ําเปลากับผงวุนยกขึ้นตั้งไฟกลางเคี่ยวจนละลาย เติมครีม
เทียมขนหวานพรองไขมันและคนใหละลายเขากันดี
2) ยกลงตักสวนผสมหยอดลงในถวย นําเขาแชตูเย็น

วิธีทํานมสด
1) ผสมน้ํามะพราวครีมเทียมขนหวานพรองไขมัน, ใบเตยหั่นทอน
ยกขึ้นตั้งไฟเคี่ยวดวยไฟออน พอมีกลิ่นหอม
2) เติมนมขนจืดและวิปครีมคนใหเขากัน พอสวนผสมรอนยกลงตัก
ใบเตยออกพักไวจนเย็น

ขั้นตอนสุดทาย
ใส เ นื้ อ มะพร า วอ อ นลงไป ตั ก ส ว นผสมนมสดที่ เ ย็ น แล ว
ราดลงบนสวนผสมในขอที่ 1 นําเขาแชเย็นอีกครั้งกอนเสิรฟ
ขอบคุณ ที่มาเว็บ ไซต: https://www.falconforprofessional.com/recipeเตาฮวย
มะพราวออน-ความลงตัวที่ตองยอมใจ
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ขาวประชาสัมพันธ

บริการรับขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน/รายงานตัวกรณีวางงาน
https://empui.doe.go.th

ลงทะเบียน/รายงานตัวเดินทางไปทํางานตางประเทศผานระบบอินเตอรเน็ต
http://toea.go.th
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

วัน/เดือน/ป

1. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ภ ารกิ จ สํ า นั ก งาน
และหาตํ า แหน ง งานว า งเพื่ อ บริ ก าร
คนหางานทุกกลุมเปาหมาย

10,17,22,24
พฤษภาคม 2562

สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ อ.เมือง,อ.สวรรคโลก,
อ.ทุงเสลี่ยมและอ.ศรีสําโรง
จ.สุโขทัย

2. โครงการคุ ม ครองคนหางานเชิ ง รุ ก 14 พฤษภาคม 2562 ในเขตพื้นที่ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
ในพื้นที่เสีย่ ง (เคาะประตู)
3.โครงการเสริ มสร า งค วามมั่ น ค ง 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศรีนคร ม.3 ต.ศรีนคร
และยั่ งยืน รวมกั บโครงการหนวยบํา บัด
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
จังหวัดสุโขทัย
4. โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให
ผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระใหผูสูงอายุ (ฝกอบรมอาชีพ
หลักสูตรการสานผลิตภัณฑจากเสน
พลาสติก)

29-30 พฤษภาคม
2562

ที่ทําการกํานัน ต.บานหลุม อ.เมือง
จ.สุโขทัย

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนเมษายน 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 สํา นักงานจัดหางานจังหวั ดสุโขทั ย รว มงานรัฐ พิ ธี เนื่ องในวั นคล ายวั นสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค หนาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 และ 23 เมษายน 2562 สํานักงานจั ดหางานจั งหวั ดสุโ ขทั ย ออกตรวจสอบสถานประกอบการ
และการทํางานของคนตางดาว ในเขตพื้นที่อ.กงไกรลาศ,อ.ศรีสําโรงและอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 25 เมษายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธโครงการคุมครองคนหางาน
เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เพื่อปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานในตางประเทศ ในเขตพื้นที่อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

วั น ที่ 25 เมษายน 2562 สํา นัก งานจัดหางานจังหวั ดสุโ ขทั ย ออกบริ การจั ด หางานเคลื่ อนที่ ตามโครงการ
เสริ ม สร างความมั่ นคงและยั่ ง ยืน รว มกับ โครงการหนว ยบํา บัดทุกข บํา รุ งสุข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชนจั ง หวั ดสุโ ขทั ย
ณ องคการบริหารสวนตําบลสามพวง ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

วันที่ 29-30 เมษายนกิ2562
สํานักงานจัดหางานจัางเดื
หวัอดนมี
สุโขทั
ย ดําเนิ256
นโครงการเตรียมความพรอมแกกําลัง
จกรรม/แผนงานประจํ
นาคม
แรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได ประจําปงบประมาณ 2562 รุนที่ 2/2562 (ฝกอบรมทําไมกวาดดอกหญาและ
ไมกวาดทางมะพราว) ณ ศาลาวัดคลองสําราญ ต.ไทยชนะศึก อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

