สถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัยประจําเดือนนมิถุนายน 2563
1.ความตองการแรงงานในจั
ในจังหวัดสุโขทัย
นายจาง/สถานประกอบการ
สถานประกอบการ จํานวน 17 แห ง แจง ความต องการแรงงานผ านบริการจั ดหางานของสํ านักงาน
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ณ เดือนมิถุนายน 2563 จํานวน 281 อัตรา เปนความตองการแรงงานในระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากที่สุด จํานวน 130 อัตรา คิดเปนรอยละ 46.27 รองลงมา ไดแก ระดับ มัธยมศึกษา จํานวน 89 อั ตรา คิดเปนรอยละ
31.68 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 62 อัตรา คิดเปนรอยละ 22.06
ความตองการแรงงาน
จํานวน 281 อัตรา
ลดลง 41.21 %
เดือนพฤษภาคม 2563 จํานวน 478 อัตรา
เดือนมิถุนายน 2563 จํานวน 281 อัตรา

บรรจุงาน
จํานวน 233 อัตรา
เพิ่มขึ้น 15.35 %

ผูมาใชบริการ
จํานวน 268 อัตรา
เพิ่มขึ้น 15.02 %
เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2563 จํานวน 233 อัตรา
เดือนมิมิถุนายน 2563 จํานวน 268 อัตรา

เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2563 จํานวน 202 อัตรา
เดือนมิถุนายน 2563 จํานวน 233 อัตรา

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมตางๆ
1. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 76 อัตรา
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล
- เจาหนาที่สํานักงานอื่นๆ
- เจาหนาที่หองสมุด
2. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 63 อัตรา
- แรงงานดานบรรจุผลิตภัณฑ
- แรงงานดานประกอบ
- แมบาน
3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 58 อัตรา
- ตัวแทนขายประกันชีวิต
- ชางไฟฟา
- พนักงานบัญชี
4. ผูปฏิบัติงานโดยใช
โดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 31 อัตรา
- ชางเชื่อมและตัดโลหะ
- ชางเครื่องและชางปรับแตงเครื่องยานยนต
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 27 อัตรา
- แมบาน
- พนักงานขายของหนาราน
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อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 100 อัตรา คิดเปนรอยละ
35.59
2. การผลิต จํานวน 68 อัตรา คิดเปนรอยละ 24.20
3. การกอสราง จํานวน 37 อัตรา คิดเปนรอยละ 13.17
4. ที่พักแรม และบริการดานอาหาร จํานวน 20 อัตรา
คิดเปนรอยละ 7.12
5. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ จํานวน
14 อัตรา คิดเปนรอยละ 4.99

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.63

20

14
100

37
68

การขายสงฯ

การผลิต

การกอสราง

ที่พกั แรมฯ

กิจกรรมวิชาชีพฯ

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
1. เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 76 อัตรา คิดเปนรอยละ 27.05
2. อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 63 อัตรา คิดเปนรอยละ 22.42
3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 58 อัตรา
คิดเปนรอยละ 20.64
4. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมอื ในธุรกิจตางๆ จํานวน 31 อัตรา
คิดเปนรอยละ 11.03
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน
27 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.61

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.63

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
/อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 119 อัตรา คิดเปนรอยละ 42.35
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 89 อัตรา คิดเปนรอยละ
31.67 และระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 62 อัตรา คิดเปนรอยละ
22.06

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.63

พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํ านวน 98 อัตรา คิดเปนร อยละ 34..88 รองลงมา
คื อ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 77 อั ตรา คิ ดเป นร อยละ
27.40 และอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 50 อัตรา คิดเป น
รอยละ 17.79

31

27

58

76

63

เสมียนฯ

อาชีพพื้นฐาน

ชางเทคนิคฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมอื ฯ

พนักงานบริการฯ

62

119

89

ปวช.-ปวส.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา
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2. ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
- มีผูสมัครงานมาลงทะเบียน (คนใหม) ในเดือนมิถุนายน 2563 จํานวน 176 คน
- มีผูสมัครงานมาใชบริการในเดือนมิมิถุนายน 2563 จํานวน 268 คน
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาระดับปวช.-ปวส/อนุ
อนุปริญญา จํานวน 42 คน
คิดเปนรอยละ 23.86 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 43.75 และระดั
และ บปริญญาตรี
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 21.59
ระดับปวช.-ปวส.
จํานวน 42 คน
คิดเปน 23.86 %

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 38 คน
คิดเปน 21.59 %

ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 77 คน
คิดเปน 43.75 %

ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ

ผูสมัครงานจําแนกตามช
ตามชวงอายุ

สวนใหญพบวาผูสมัครงานที่มีอายุระหวาง 18
18-24 ป
มากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 44.32 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 18.75
และชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 15.34
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผู ส มั ค รงานส ว นใหญส มั ค รงานในตํตํ า แหน ง อาชี พ พื้ น ฐาน
มากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอ ยละ 28.98
98 รองลงมาเปน
ตําแหนง ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 46 คน
คิ ดเป น ร อยละ 26.14 และตํ า แหน งเสมีย น เจ าหนา ที่ จํ านวน
31 คน คิดเปนรอยละ 17.61
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25-29 ป
40-49 ป
50-59 ป
60 ปขึ้นไป

6 3

51
อาชีพพื้นฐาน

19

ชางเทคนิค
เสมียนฯ

31

30-39 ป

15-17 ป

ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน

6

18-24 ป

46

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

- 43. ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมั
สมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนนมิถุนายน 2563 จํานวน 233 คน
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสงและการขายปลีก
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 37.77 รองลงมา คือ การผลิต จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 22..75 และกิจการกอสราง
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 13.31
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย.63
12
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การขายสงฯ

1
8 1
88

18

การผลิต
การกอสราง
การขนสงฯ
กิจกรรมทางการเงินฯ

31

กิจกรรมวิชาชีพฯ

53

ทีพ่ กั แรมฯ
การบริหารราชการฯ
กิจกรรมการบริหารฯ
เกษตกรรมฯ

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชี
ประเภทอาชีพ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ เสมียน เจ าหนาที่ จํานวน 69 คน
คิดเปนรอยละ 29.61 รองลงมา คือ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 22.32
และอาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 21.46
การบรรจุงานจําแนกตามประเภท
แนกตามประเภทอาชีพ เดือน มิ.ย. 63
23

12

4 2
69

เสมียนฯ
ชางเทคนิคฯ
อาชีพพื้นฐาน

50
52

ผูป ฏิบตั ิงานโดยใชฝมือ
ฯ
ผูป ฏิบตั ิงานในโรงงาน
ฯ
ผูบ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายฯ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บจก.โชคชัยมอเตอร
154/3 ถ.สิงหวัฒน อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 642219
(จําหนายรถจักรยาน/
ศูนยบริการ)
หจก.ไกรลาศโยธาการ
167/3 ม.12 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร 055 699549
(รับเหมากอสราง)
รานศิลปชัย
130/6-7 ต.ธานี อ.เมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 055 611468
(ติดตั้งเครื่องเสียง)
รานเอสเอสแอนดเค
69/5 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-614614

ตําแหนงงาน
1.พนักงานขาย

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
2
ช/ญ 35

วุฒิ
ปวส+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง

- มีประสบการณพิจารณา
เปนพิเศษ

ตามตกลง

- ประกันสังคม
- มีใบขับขี่ ท.2 ท.3

1.พนักงานขับรถ 6 ลอ
2.พนักงานขับรถ 10 ลอ
3.พนักงานขับรถไถ
4.พนักงานขับรถแม็คโคร

1
1
1
1

ช
ช
ช
ช

25+

ม.6+

1.ชางฟลม
2.ชางเครื่องเสียง

2
2

ช
ช

20+
20+

ป.6+
ป.6+

1.พนักงานบัญชี
2.พนักงานการตลาด

1
1

ช/ญ 20+
ช/ญ 20+

ม.6+
ม.6+

ตามตกลง
ตามตกลง

1.ชางยนต
2.พนักงานบัญชี

2
1

ช
ญ

-40
-40

ปวช+
ปวช+

ตามตกลง - หากมีประสบการณ
ตามตกลง จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ชางสแตนเลส
2.ชางเชื่อม

2
2

ช
ช

25+
25+

ม.3+
ม.3+

ตามตกลง - - หากมีประสบการณ
ตามตกลง จะพิจารณาเปนพิเศษ

315+/ว - มีประสบการณพิจารณา
315+/ว เปนพิเศษ

- ขับรถยนตได
- มีใบขับขี่รถยนต

(จําหนายอุปกรณอิเล็คทรอนิกส)

อูไพรัช
91/9 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 621113
(อูซอมรถยนต)
รานสามัคคีการชาง
143/1 ถนนจรดวิถีถอง
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร 055 611330
(ทําประตูอัลลอยด)
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ตําแหนงงานว
านวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บมจ.สยามเทคนิค
คอนกรีต
221 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 612149
(ผลิตเสาคอนกรีต)
หจก.ปลาเงินกอสราง
201/1 ม.2 ต.ทุงเสลี่ยม
อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย
64150
โทร 084-0487087
(รับเหมากอสราง)
SV พลาซา
92/19 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-621477-88
(ขายอุปกรณไฟฟา/
เฟอรนิเจอร)
รานธงชัยวิทยุ
89 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 085-0512078
(ขาย/สงอุปกรณไฟฟา)

ตําแหนงงาน

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช 20+

วุฒิ
ไมจํากัด

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง

- หากเปนชางเชื่อม
จะพิจารณาเปน
พิเศษ

1.พนักงานทั่วไป

จํานวน
2

1.คนขับหัวลากปูน

1

ช

20+

ไมจํากัด

ตามตกลง

- มีใบขับขี่ ท3

1.ชางไฟฟา
2.ชางคอมพิวเตอร

1
1

ช
ช

20+
20+

ปวช+
ปวส+

ตามตกลง
ตามตกลง

-เนนประสบการณ
-มีใบเซอร
-ลงโปรแกรม/ซอมได

1.พนั
พนักงานคลังสินคา
2.พนักงานขาย

1
2

ช
ช

25+
25+

ปวส+
ปวส+

ตามตกลง
ตามตกลง

- มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ
- ขับรถยนตได

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม
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ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)

ตําแหนงงาน

สมาคมแรงงานคนพิการไทย 1.พนักงานขาย
กรุงเทพมหานคร-สาธร
กทม.10310
โทร. 0941614555
(หนวยงานภาครัฐ)
บริษัท พรีเชียส โปรดักส
จิวเวลรี่ จํากัด
49/246-249 ถนนบาง
บอน 3 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กทม.
10160
โทร.02-806-5029-30
(ผลิตสงออกเครื่องประดับ)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
10
อัตรา

1.คนงานฝายผลิต

ช/ญ 20-40

1 อัตรา ช/ญ

20+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ม.3+

15,000 17,000
บาท/เดือน

- พิการทางการไดยิน
หรือสื่อความหมาย
- พิการทางรางกาย
หรือการเคลื่อนไหว

ไมจํากัด
วุฒิ

ตามตกลง

- เงินโบนัส กองทุน
ประกันสังคม ชุดยูน-ิ
ฟอรม
- สามารถชวยเหลือ
ตัวเองได

วุฒิ

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

Smart Job Wallet จัดหางานรูปแบบใหม

กรมการจัดหางาน เปดตัวแพลตฟอรม “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” บริการจัดหางานรูปแบบใหมรองรับ
การใชงานของบัตรดิจิทัลเพื่อการจางงานในรูปแบบ 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) ไปที่เมนูดาวนโหลดบัตรดิจิทัล Smart Job Wallet สามารถใชไดท้งั ในระบบปฏิบัติการ IOS
และ Android (ระบบ Android จะตองติดตั้งแอปพลิเคชั่น MyWallet กอน)

สามารถนําบัตรดิจิทัล (Smart
Smart Job Wallet)” ไปใชได 3 ชองทาง คือ 1.ทางระบบอิ
ทางระบบอินเทอรเน็ตชองทางนี้
ผูใชบริการจะไดรับขอมูลแบบ Real Time เนื่องจากใชฐานขอมูลเดียวกันกับระบบ Smart Job 2.. ที่สํานักงานจัดหางาน
โดยนําบัตรดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประจําตัวนายจาง และบัตรประจําตัวประชาชน 3. งานนัดพบแรงงาน โดยไมตองใช
เอกสาร (Paperless)
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ขาว
ประชาสัมพันธ

เชิญชวนแรงงานไทยในใตหวันสงงานเขียนชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

สํา หรั บแรงงานไทยที่ ทํางานอยู ใ ตห วัน รวมกิจกรรมกับสํ า นักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง
รวมกิกิจกรรมเขียนเรียงความหรือเขียนเลาเรื่อง ตามหัวขอ เรื่องเลาจากคนไทยไกลบาน เพื่ อชิงเงินรางวัลและ
เกียรติบัตร สามารถอานรายละเอียดไดดงั นี้
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการมีงานทําเพื่อผูสูงอายุ

ปจจุบนั ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ แนวโนมประชากรผูสูงอายุมีจํานวนและสัดสวนมากขึ้น
ซึ่งสถานการณดงั กลาวนํามาซึ่งความเสี่ยงของผูสูงอายุที่จะตกอยูในความยากจน หากไมมีการเตรียมความพรอมรองรับ
ยอมสงผลกระทบอยางมากตอกําลังการผลิตแล
และวิถีชีวิต
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

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: พิซซาขนมปงโฮลวีตซีฟูด เมนูจากไมโครเวฟ งาย หรู ดูดี
สวนผสม
◇ ขนมปงโฮลวีต
◇ ปลาหมึก
◇ กุงสด
◇ หอมใหญ
◇ ซอสมะเขือเทศ
◇ ใบออริกาโน
◇ พริกไทยดําบด
◇ พริกปาปริกาปน
◇ พริกฝรั่งสีแดง-สีเขียว
◇ ขาวโพด
◇ ปูอัดหั่นเฉียง

วิธีทํา
◇ ลางทําความสะอาดกุงงและปลาหมึ
และปลาหมึก จากนั้นหั่นเปนชิ้นเตรียมไว
◇ ใสกุงและปลาหมึกลงลวกในน้ํารอน จนเกือบสุก
◇ สับหอมหัวใหญพอหยาบ
◇ ใส ซอสมะเขื อเทศใสล งในหมอตามดวยหอมใหญสับใบออริกาโน
พริกไทยดําบด และพริกปาปริกา
◇ นําขึ้นตั้งไฟออน ผัดใหเขากัน ปดไฟ พักไว
◇ หั่นพริกฝรั่งทั้ง 2 สีเปนชิ้น ๆ และแกะขาวโพดออกเปนเม็ด ๆ
เตรียมไว
◇ ขูดมอสซาเรลาชีส เตรียมไว
◇
ทาส ว นผสมซอสมะเขื อ เทศลงบนขนมปง วางทับ ดว ยกุ ง
ปลาหมึก ปูอัด พริกฝรั่ง เม็ดขาวโพด โรยดวยมอสซาเรลาชีส
◇ นําเขาไมโครเวฟ ใชไฟ 180 องศาเซลเซียส นานประมาณ 6-8
นาที นําออกจากเตา โรยหนาดวยพริกไทยดําบดและใบออริกาโน
พรอมเสิรฟ

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก
และภาพประกอบจากคุณ Plotty สมาชิกเว็บไซตพันทิปดอทคอม
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ขาวจัดหางาน

ตูงานอัจฉริยะ “Job Box”
จับคูคนใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ

กรมการจัดหางาน นํา นวั ต กรรมใหม “ตูงานอัจฉริยะ (Job Box)” ออกใหบริการแกผูที่กําลัง
หางานทําตามสโลแกน “จั บ คู ค นใหตรงงาน จัดหางานใหตรงใจ” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการหางาน
โดยใชบัตรประชาชนใบเดียว
ในสวนของจังหวัดสุโขทัย ไดนําตูงานอัจฉริยะ (Job box) มาใหบริการกับประชาชนในพื้นที่
จํานวน 6 ตู ดังนี้
1. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสุโขทัย
2. หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาสวรรคโลก
3. บริเวณจุดนั่งรอเยี่ยมญาติ เรือนจําจังหวัดสุโขทัย
4. บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุโขทัย
6. หางสรรพสินคาสยามแม็คโคร (จํากัด) มหาชน สุโขทัย
หากมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 หมูที่ 14
ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท 055-610218-9
ขาวจัดหางาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนประสงคไปทํางานตางประเทศ
ผานเว็บไซต www.toea.go.th
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 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

9 กรกฎาคม 2563

4. ตรวจสถานประกอบการและการทํางาน
ของคนตางดาว

15 กรกฎาคม 2563

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

5. กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการของ
ผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน
6.โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค
ปองกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ทํางานตางประเทศ
7.โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกใน
พื้นที่เสี่ยง (เคาะประตู)

20 กรกฎาคม 2563

ในเขตพื้นที่อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

21 กรกฎาคม 2563

ในเขตพื้นที่ ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

22 กรกฎาคม 2563

ในเขตพื้นที่ต.นาทุง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

14 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกสํารวจขอมูลความตองการทํางานของผูสูงอายุตามโครงการขยาย
โอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กิจกรรมสํารวจขอมูลความตองการทํางานของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทํางาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่ตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เขาตรวจสอบสถานประกอบการและการทํางานของคนตางดาว
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในเขตพื้นที่อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินโครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน กิจกรรม
เพิ่ ม อาชี พ เพิ่ ม รายได หลั ก สู ต ร “การทํ า ไมก วาดดอกหญ า และไม ก วาดทางมะพร า ว” ณ ศาลาอเนกประสงค บ า นวั ง
ยายมาก ม.3 ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธโครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ ในเขตพื้นที่ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
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ภาพกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธโครงการคุมครองคนหางานเชิงรุก ในพื้นที่
เสี่ยงเพื่อสรางความรูความเขาใจในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ ในเขตพื้นที่ตําบลวังทองแดง อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย

วั น ที่ 23 มิถุนายน 2563 สํา นัก งานจัด หางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ย มนายจา ง/สถานประกอบการเพื่อ ประชาสัม พัน ธ
ภารกิ จสํานักงานฯ และหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ และอําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ดําเนินโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพสูวิกฤติ COVID-19
หลักสูตร “การทําหนากากผาอนามัยดวยมือและการทําเจลแอลกอฮอลลางมือตานภัย COVID-19” ณ ศาลาอเนกประสงค ม.3
ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนว
อาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

