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สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความต อ งการแรงงานในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในเดือ น
กุมภาพัน ธ 2562 นายจ าง/สถานประกอบการแจงความ
ตองการแรงงาน จํ านวน 303 อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน
115 คน ผู ใช บ ริก าร จํ า นวน 274 คน การบรรจุง าน
จํ า นวน 263 คน เที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ า นมา พบว า ความ
ตองการแรงงานเพิ่ มขึ้น จํานวน 42 อัตรา คิดเปนรอยละ
13.86 ผูใชบริการเพิ่มขึ้น จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ
27.37 การบรรจุงานเพิ่มขึ้น จํานวน 85 คน คิดเปนรอย
ละ 32.31
เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน ม.ค. กับ เดือน ก.พ. 62
จํานวน (คน)

261

274
199

เดือน ม.ค.62
เดือน ก.พ.62

ตําแหน งงาน

ผูใชบริการ

บรรจุ

117

การขายสงฯ
ที่พักและบริการ
การผลิต
อสังหารืมทรัพย
กิจกรรมดานวิชาชีพ
การขนสงฯ

100

20
0

ชางเทคนิ ค

อาชีพ พื้ น ฐาน

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
ส ว นใหญ มีค วามต อ งการแรงงานที่จ บการศึก ษา
ระดับปวช-ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด จํานวน 119 อัตรา
คิ ด เป น ร อ ยละ 39.27 รองลงมาคื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จํ า นวน 108 อั ต รา คิ ด เป นร อ ยละ 35.64 และ
ประถมศึก ษา จํ านวน 32 อั ตรา คิด เป นร อยละ 10.56
และช ว งอายุ ที่ มี ค วามต อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 145 อัตรา คิดเปนรอยละ
47.85 รองลงมา คือ อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 69
อัตรา คิดเปนรอยละ 22.77 และอายุ ระหวาง 30-39 ป
จํานวน 37 อัตรา คิดเปนรอยละ 12.21
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ก.พ.62

จํานวน (อัตรา)
140

จํานวน (อัตรา)

40

43

พนั ก งานบริก าร

178

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.62

60

83

0

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. การขายสงและการขายปลีก จํานวน 117 อัตรา คิดเปน
รอยละ 38.61
2. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 60 อัตรา
คิดเปนรอยละ19.80
3. การผลิต จํานวน 40 อัตรา คิดเปนรอยละ 13.20
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100

60

263

100

120

120

20

303

200

140

จํานวน (อัตรา)

40

400

0

ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.พ.62

80

500

300

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด ไดแก
1. พนัก งานบริ ก าร จํ า นวน 100 อั ตรา คิด เป นร อ ยละ
33.00
2. ชางเทคนิค จํานวน 83 อัตรา คิดเปนรอยละ 27.39
3. อาชีพพื้นฐาน จํานวน 43 อัตรา คิดเปนรอยละ 14.19

60
40

33

120

119

100
80
60

32

40

22
10

108

24

20
0

ปวช./ปวส.

มัธ ยมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา

ป.ตรี

-2ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานจําแนกตามการศึกษา
ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บการศึ ก ษาระดับ มั ธ ยมศึก ษามากที่สุด
จํ า นวน 66 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 57.39 รองลงมาคื อ
ระดับปวช.-ปวส./อนุป ริญญา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ
26.95 และระดับประถมศึกษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอย
ละ 10.43
พิจารณาตามชวงอายุ
ส ว นใหญ พ บว า ผู ส มั ค รงานที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 18–24 ป
มากที่สุด จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 21.73
และช ว งอายุ 25-29 ป จํ า นวน 12 คน คิ ด เป น ร อ ยละ
10.43
ผูสมัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครในตําแหนงชางเทคนิค มากที่สุด
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 40.86 รองลงมา เปนตําแหนง
อาชี พ พื้ น ฐาน จํ า นวน 32 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.83
และตําแหนงเสมียน,เจาหนาที่ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ
8.69

การบรรจุงาน
ผูสมัครงานไดรับการบรรจุงาน ในเดือนกุมภาพันธ 2562
จํานวน 263 คน
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขาย
สงและการขายปลี ก จํ า นวน 75 คน คิ ดเป น รอยละ 28.51
รองลงมาคือ ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํ านวน 50 คน
คิดเป นรอยละ 19.01 และการผลิต จํ านวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 15.58
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.62
จํานวน (คน)
120
90

75

ป ระเภท อุต สาห กรรม

50

60

41

33

22

30
0
ขายปลีก

ที่ พั ก แรม

การผลิต

บริ ก าร

วิช าชี พ

ประเภทอาชีพที่ มี การบรรจุ งานมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ งานพื้น ฐาน
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 11.40 รองลงมา คือ ปฏิบัติงาน
มี ฝ มื อ จํ า นวน 24 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 9.12 และช า งเทคนิ ค
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.08
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน ก.พ.62

ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน ก.พ.62
จํานวน (คน)
60

จํานวน (คน)

150
120

119

108

วุฒิก ารศึ ก ษา

40

30

90
60

16

20

32

30
0

ประเภทอาชีพ

24

24
0

ปวช./ปวส.

มั ธยมศึ ก ษา

ประถมศึ ก ษา

16

อนุป ริ ญญา

อาชีพพื้ นฐาน

ใชฝมือ

ชา งเทคนิค

บริ การ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนเมษายน 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัทกรุงเทพบริการ
การบิน จํากัด
99 หมูที่ 4
ตําบลคลองกระจง
อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110

ตําแหนงงาน
1.พนักงานรักษา
ความปลอดภัย
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.แมบาน
2.พนักงานยกของ

1
3

ญ
ช

-45
-45

ป.6+
ป.6+

310+/ว
310+/ว

1.พนักงานขาย

2

ช/ญ 2035

ม.3

11,000+ -มีประสบการณขาย
/ด
-ทํางานที่เขตอ.สวรรคโลก
และอ.ศรีสําโรง

20+

ม.3

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

ช/ญ 20+

ปวช+

310+/ว

โทร 089 4609796
(การทองเที่ยวและการบิน)

บริษัทชัยพัฒนาเพิ่มพูน
ไรซ จํากัด
57/2 หมูที่ 5 ตําบลวัดเกาะ
อําเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120

โทร 055 681201
(ขายพืชไร)
บริษัทเปปซี่ โคลา
(ฮันพงษกี่) จํากัด
327/55 หมูที่ 9
ตําบลปากแคว อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 062 5964096

(ขายเครื่องมือ)
สํานักงานชางรังวัดเอกชน 1.พนักงานรังวัดที่ดิน
เอส สุโขทัย การรังวัด
จํากัด

2

ช

-ทําความสะอาด
-ยกของประมาณ
45-50 กิโลกรัม

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 ประจําเดือนเมษายน 2562
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บริษัทเอสอาร
คอนเน็คชั่น จํากัด

ตําแหนงงาน
1.พนักงานประจํางาน

จํานวน
5

คุณสมบัติ
เพศ อายุ
ช 18+

วุฒิ
ม.3+

2

ช/ญ 22+

ปวช+

ตามตกลง

1

ช 25+

ม.3+

8,500+/ด -ทําสวนไดดว ย
-ขยัน

1

ช/ญ 22+

ปวส+

ตามตกลง

10

ช/ญ 20+

ม.6+

9,000+/ด -มีใจรักการบริการ

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

10,000+ -รักการบริการ
/ด

60/1 หมูที่ 12
ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 088 2125421
(ขายอินเตอรเน็ต)

อูชัชวาลการชาง

1.เจาหนาที่ธุรการ

-ประกันสังคม

101 หมูที่ 12
ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 055 620899
(อูซอมรถ)

โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา 1.นักการภารโรง
34/13 หมูที่ 12
ตําบลบานกลวย
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
64000
โทร 081 8878964
(โรงเรียนเอกชน)

บริษัทสุขใจพาณิชย
ลิสซิ่ง จํากัด

1.พนักงานสินเชื่อ
การเงิน

-ใชคอมพิวเตอรได
-มนุษยสัมพันธดี

155/11 หมูที่ 2
ตําบลบานกราง
อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร 055 626086
(สินเชื่อ)

บริษัทมิตซูสุโขทัย จํากัด 1.ที่ปรึกษาการขาย
99 หมูที่ 1 ถนนบายพาส
ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท 055 620082
(จําหนายรถยนต อะไหล
และใหบริการ)
QR CODE
ตําแหนงงานวาง
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ขาวจัดหางาน

โครงการประชารัฐรวมพลัง สรางยุวแรงงาน

นายนิพ นธ ดาวัล ย จัดหางานจั งหวั ดสุ โ ขทัย เป ดเผยวา สํา นักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัย
ไดดําเนินการโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สรางยุวแรงงาน” ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน เพื่ อ ให เ กิ ดความร ว มมื อ ระหว า งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ในการชว 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
จัด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย กล า วต อ ไปว า สํา หรับ อั ต ราค า จ า งที่นั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษาจะได รั บ
ไมต่ํากว า ชั่ วโมงละ 40 บาท ทั้ งนี้ข อความรวมมื อ นายจา ง สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
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 “จับคูคนใหตรง
กับงาน หางานไดตรงใจ” เพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหแกประชาชนในพื้นที่จํานวน 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 งสรรพสิ นค า สยามแม็ คโคร (จํ า กัด )
มหาชน สุโขทัย
หากมี ข อ สงสั ย สอบถามข อ มูล เพิ่ มเติ มไดที่
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
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ขาวจัดหางาน

การสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สนั บสนุนและสงเสริมใหผูรับงานไปทําที่ 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
รับ ถั กทอวิก
ผมปลอม

วารสารฉบับนี้ !! ขอยกตัวอยาง กลุมรับงานไปทําที่บานที่ไดจดทะเบียนรับงานไปทําที่บาน
“วิกผมศิรประภา พารวย” กลุม นางศิรประภา อภิเดชมงคล
ตั้งอยู 50/2 ม.3 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64140 โทร.089-584701
ลักษณะงาน ถักทอวิกผมปลอม
รายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครงาน 1) ไมจําเปนตองมีประสบการณ 2) ระยะงานจาง 1 ปขึ้นไป
3) คาจางจะไดตามลักษณะงานที่ทํา 4) มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา
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อาชีพอิสระ
“ทําได...ไมยาก
อยางที่คิด”

สวนผสม
1. มะพราวน้ําหอม 1 ลูก
2. กลวยหอม 3 ลูก
3. เม็ดมะมวงหิมพานต 1 ชอนตวง
4. เมล็ดฟกทองอบ 2 ชอนตวง

วิธีทํา

1. เตรียมสวนผสม เม็ดมะมวงหิมะพานต ทุบหยาบมะพราว
ผาเอาแตเนื้อ หั่นเปนเสน
2. บดกลวยใหแตกตามชอบวาเอาเละขนาดไหน ใสมะพราว
ใสเม็ดมะมวงหิมะพานต ใสเมล็ดฟกทอง เหลือไวโรยหนา
เล็กนอย (ดังภาพ)

4. เวฟไฟสูง 5-10 นาที ไมตองปดฝา เวฟไปเรื่อยๆ
จนกลวยเริ่มแหง ใหคอยเช็คเรื่อยๆ
5. ถาเราทําหนา ดานลางไมแห ง ใหนํามาผา และเวฟตอ
บางทีใชภ าชนะที่ หนาไปก็ อาจแห งช า พอแหง แล ว ปลอย
ใหเย็น กลวยจะแหงกวาเดิม พรอมเสริฟ (ดังภาพ)

3. คลุกใหเขากัน เทใสภาชนะที่เวฟได เกลี่ยใหทั่วโรยหนา
ดวยเม็ดมะมวงหิมะพานต เมล็ดฟกทอง (ดังภาพ)

ขอบคุณแมบานรีวิว : https://cookpad.com/th/recipes/5761788-ขนมกลวย-คลีนสูตรไมโครเวฟ
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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 ประจําเดือนเมษายน 2562
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่ดําเนินการ

1. ออกพบนายจ าง/สถานประกอบการ 10,22 เมษายน 2562 ในเขตพื้นที่ อ.เมือง,อ.สวรรคโลก
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ภ ารกิ จ สํ า นั ก งาน
และอ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
และหาตํ า แหน ง งานว า งเพื่ อ บริ ก าร
คนหางานทุกกลุมเปาหมาย
2. โครงการคุ ม ครองคนหางานเชิ ง รุ ก
ในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตู)
3. โครงการเสริ ม สร า งความมั่ น คง
และยั่ งยืน รวมกั บโครงการหนวยบําบัด
ทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
จังหวัดสุโขทัย
4. โครงการเครื อ ข ายชุมชนรวมรณรงค
ป อ งกั น การหลอกลวงและลั ก ลอบไป
ทํางานตางประเทศ

18 เมษายน 2562

ในเขตพื้นที่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

24 เมษายน 2562

โรงเรี ย นบ า นสามพวงสามั ค คี วิ ท ยา
ต.สามพวง อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย

24 เมษายน 2562

เทศบาลตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ
ต.เขาแกวศรีสมบูรณ อ.ทุงเสลี่ยม
จ.สุโขทัย

5. โครงการเพิ่ ม อาชี พ เพิ่ ม รายได 29-30 เมษายน 2562 ศาลาเอนกประสงค ม.9 ต.ไทยชนะศึก
ฝ ก อ า ชี พ ห ลั ก สู ต ร ก าร ทํ า ไม ก ว า ด
อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ดอกหญาและไมกวาดทางมะพราว

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

วันที่ 2 มีนาคม 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย Kick Off โครงการประชารัฐรวมพลัง
สรางยุวแรงงาน ประจําปงบประมาณ 2562 สงตัวนักศึกษาระดับชั้น ปวช./ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จํานวน 70 คน
เดินทางไปทํางานชวงปดภาคเรียน ที่บริษัทบริษัท ซีพีออลล ศูนยกระจายสินคาลาดกระบังและมหาชัย

วันที่ 11- 15 มีนาคม 2562 ดําเนินการรับสมัครคนงานชายเพื่อเขารับการคัดเลือกไปทํางานภาคเกษตร ในประเทศอิสราเอล
ภายใตโครงการ “ความรวมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน Thailand-Israel on the Placement of Workers : TIC ”
ครั้งที่ ๑๔

วั น ที่ 7 และ 14 มีน าคม 2562 ออกตรวจสถานประกอบการและการทํา งานของคนตา งด า วในเขตพื้ นที่ อํ าเภอทุ งเสลี่ยม
อําเภอศรีนคร และอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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กิจกรรม/แผนงานประจําเดือนมีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 จัดวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ณ บริเวณสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

วั น ที่ 20 มี น าคม 2562 ฝ ก อบรมอาชี พ หลั ก สู ต ร “การสานผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเส น พลาสติ ก ” โครงการเตรี ย มความพร อ ม
แกกําลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุนที่ 1/2562) ณ ศาลาวัดทาโพธิ์ หมูที่ 14
ตําบลแมสํา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 มีนาคม 2562 จัดการฝกอบรมหลักสูตร “การทําลูกประคบสมุนไพรและน้ํามันหอมระเหย” โครงการขยายโอกาส
การมีงานทําใหผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมการประกอบาชีพอิสระใหผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุนที่ 1/2562)
ณ กลุมลูกประคบสมุนไพรบานริมยม หมูที่ 5 ตําบลคลองตาล อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ประชุมโครงการสรางการรับรูใหกับนายจาง สถานประกอบการ แรงงานตางดาว และองคกรภาคีเครือขาย
(จัดประชุมนายจาง) ประจําปงบประมาณ 2562 ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรสุโขทัยธานี จํากัด ตําบลปากแคว อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

