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สรุปสถานการณแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ภาวะความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัย
ความตองการแรงงานในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมีมีนาคม 2563
นายจ า ง/สถาน ประกอบการแจ
อบการแจ ง ควา มต อ งการ แรงงา น
จํ า นวน 181 อั ต รา ผู ส มั ค รงาน จํ า นวน 61 คน ผู ใ ช บ ริ ก าร
จํานวน 247 คน การบรรจุงาน จํานวน 195 คน เทียบกับเดือนที่
ผ านมา พบวาความต อ งการแรงงานลดลง จํา นวน 199 อัตรา
คิ ด เป น ร อ ยละ 52.37 ผู ใ ช บ ริ ก ารลดลง จํ า นวน 121 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 32.88 การบรรจุ ง านลดลง จํ า นวน 151 คน
คิดเปนรอยละ 43.64

ประเภทอาชีพ ที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.อาชีพพื้นฐาน จํานวน 96 อัตรา คิดเปนรอยละ 53.04
2.พนักงานบริการ จํานวน 31 อัตรา คิดเปนรอยละ 17.13
3. เสมียน/เจาหนาที่ จํานวน 19 อัตรา คิดเปนรอยละ 10.50
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มี.ค.63
จํานวน (อัตรา)
120

96
90

เปรียบเทียบตําแหนงงาน ผูใชบริการ การบรรจุงาน
เดือน ก.พ.63 กับ เดือน มี.ค.63
จํานวน (คน)
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ก.พ.

600
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31

มี.ค.

30

380

400

368

346
–

247

195

0
ตําแหนงงาน

ผูใชบริการ

0
อาชีพพื้นฐาน

181

200

19

บรรจุ

อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
1.การขายสงและการขายปลีก จํานวน 69 อัตรา คิดเปน
รอยละ 38.12
32.04
2.การผลิต จํานวน 58 อัตรา คิดเปนรอยละ 32
3.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จํานวน 19 อัตรา
คิดเปนรอยละ 10.50
ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มี.ค.63
จํานวน (คน)

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
สวนใหญมีความตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
ระดับ ปวช.-ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา มากที่ สุ ด จํ า นวน 76 อั ต รา
คิดเปนรอยละ 41.99 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน
63 อัตรา คิดเปนรอยละ 34.81 และระดั บชั้ นประถมศึกษา
จํานวน 31 อัตรา คิดเปนรอยละ 17.13
17
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน มี.ค.63
จํานวน (คน)
120

90
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63

60

31
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69

มัธยมศึกษา

58

60

30

19

0
การขายปลีกฯ

การผลิต กิจกรรมการบริหารฯ

ปวช..ปวส./ ประถมศึกษา
อนุปริญญา

พิจารณาตามชวงอายุ
ชวงอายุที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ อายุระหวาง
18 - 24 ป จํานวน 56 อั ตรา คิดเป นรอยละ 30.94 รองลงมา
คือ อายุ ระหว าง 25 - 29 ป จํ านวน 40 อั ตรา คิดเปนร อยละ
22.10 และอายุระหว าง 30-39 ป จํ านวน 34 อั ตรา คิดเป น
รอยละ 18.78

ผูสมัครงาน
ผูสมัครงานในเดือนมีนาคม 2563 จํานวน 61 คน
ผู ส มั ค รงานจํ า แนกตามระดั บ การศึ ก ษา ส ว นใหญ เ ป น ผู จ บ
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 39 คน คิ ด เป น ร อ ยละ
63.64 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 18.03 และระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 11.48
ผูสมัครงานจําแนกตามระดับการศึกษา เดือน มี.ค.. 63
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การบรรจุงาน
ผูมาใชบริการสมัครงานได
ครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนมี
น นาคม
2563 จํานวน 195 คน
ประเภทอุอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสง
และการขายปลีก จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 34.36 รองลงมา
คือ การผลิต จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 32.31 และกิจกรรม
การบริหารและบริการสนับสนุน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
9.74

จํานวน (คน)

การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือน มี.ค.63
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จํานวน (คน)
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มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ปวช.-ปวส
ปวส./อนุปริญญา

พิจารณาตามชวงอายุ
ส วนใหญ พ บว าผู สมั ครงานที่ มี อายุ ระหว า ง 30-39 ป
มากที่สุด จํ านวน 21 คน คิดเปนรอยละ 34.43
43 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 26.23
และชวงอายุ 18-24 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 21.31
ผูส มัครงานจําแนกตามตําแหนงงาน
ผูสมัครงานสวนใหญสมัครงานในตํ
ในตําแหนงอาชีพพื้นฐาน
มากที่สุด จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 59.02 รองลงมาเปน
ตํ า แหน ง งานบริ ก าร จํ า นวน 13 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 21.31
และตําแหนงผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
8.20

19

20
0
การขายสงฯ

กิจกรรมการบริหาร
และสนับสนุน

ประเภทอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพพื้นฐาน จํานวน
102 คน คิดเปนรอยละ 52.31 รองลงมา คือ งานบริการ จํานวน
37 คน คิ ด เป น รอ ยละ 18.97 และผู
และ  ป ฏิ บั ติ โ ดยใช ฝ มื อ จํ า นวน
18 คน คิดเปนรอยละ 9.23
การบรรจุงานจําแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มี.ค.63
จํานวน (คน)
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ผูสมัครงานจําแนกตามชวงอายุ เดือน มี.ค. 63
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อาชีพพื้นฐาน

งานบริการ

ผูปฏิบัติงานฯ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนเมษายน 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด
345/1 ม.9 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 0100303-2
(ติดตั้งอินเตอรเน็ต)
บจก.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร
39/5 ม.12 ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 620847
(บริการสินเชื่อ)
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
(จําหนายสินคาอุปโภคและ
บริโภค)
หจก.สุวรรณแอสฟลท
76 ม.8 ต.นาขุนไกร
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
64120
โทร 055-615803
(รับเหมากอสรางถนน)

ตําแหนงงาน
1.ชางเทคนิค

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
1
ช 2030

วุฒิ
ปวช+
ไฟฟา

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

ตามตกลง

มีภูมิลําเนาในจังหวัด
สุโขทัย

1.เจาหนาที่สินเชื่อ
2.เจาหนาการเงิน

10
5

ช/ญ 20+
ช/ญ 20+

ปวส+
ปวส+

ตามตกลง
ตามตกลง

1.จัดทําบัญชีได
2.มีใบขับขี่รถยนต
3.ทํางานที่สาขาได
ภายในจังหวัดสุโขทัย

1.ผูจัดการสาขา
2.พนักงานขาย

1
1

ช/ญ
ช/ญ

20+
20+

ม.6+
ม.6+

ตามตกลง
ตามตกลง

1.ขับรถยนตได
2.มีใบขับขี่รถยนต

1.พนักงานขาย

3

ช/ญ 20+

ม.6

1.พนักงานการตลาด
2.พนักงานขาย

1
5

ช/ญ 22+
ญ 18+

ปวส+
ม.3+

ตามตกลง

ทั้งสองตําแหนงหากมี
ประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.ชางเชื่อม
2.แมบาน

2
1

25- ไมจํากัด
50

ตามตกลง

มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

ช
ญ

ตามตกลง 1.ขับรถยนตได
2.มีรถยนตเปนของ
ตัวเอง
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ตําแหนงงานวางจังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนเมษายน 25633
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
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)
โรงสีคลองเรือ
253/3 ต.บานสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055 6299399
(โรงสี)
บจก.สุโขทัยฮอนดาคาร
76/11 ม.4 ต.บานหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-621891
(จําหนายรถยนตยี่หอฮอนดา)
บจก.สุโขทัยธานี (วินทัวร)
144/4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร 055-612409
(ขนสงผูโดยสาร)

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
2
ช 20+
2
ช 20+

ตําแหนงงาน
1.ชางฟลม
2.ชชางเครื่องเสียง

วุฒิ
ป.6+
ป.6+

คาจาง

สวัสดิการ/เงื่อนไข

315+/ว
315
ทั้งสองตําแหนงหาก
315+/ว
315+/ มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

1.เลขานุการ
2.ผูชวยผูผูจัดการ
3.ฝฝายการตลาด

3
5
10

ญ
ช/ญ
ช/ญ

22+
25+
25+

ม.6+ 9,000+/
,000+/ด ทุกตําแหนงจะมี
ม.6+ 15,000+/
,000+/ ประกันสังคมและคา
ม.6+
ด
คอมมิชชั่น
10,000+/
,000+/ด

1.พนั
พนักงานควบคุม
เครื่อง

1

ช

18-

ปวช+

2.พนั
พนักงานขับรถพวง

1

ช

40

ไมจํากัด ตามตกลง

1.พนักงานขาย

10

ช/ญ 25+

1.พนั
พนักงานธุรการ

2

ญ

18+ ม.6+

310+/
+/ว

1.ขับรถยนตได

2.บัสโฮสเตส

5

ญ

18+ ม.6+

310+/
+/ว

1.รักการบริการ

QR CODE
ตําแหนงงานวางเพิ่มเติม

ปวช+

ตามตกลง

1.จบไฟฟาเครื่องกล
1.มีใบขับขี่ประเภท 3

ตามตกลง รักการขาย

-5-

ตําแหนงงานวางคนพิการ ประจําเดือนเมษายน 2563
สถานประกอบการ
(ประเภทกิจการ)
1.บริษัทมารีนโกลด โปรดักส
จํากัด
เลขที่ 57/37 หมู 4
ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท034-864091-4
(ผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูป
และกึ่งสําเร็จรูปแชแข็ง)
2.บริษัทอมฤต แอนด แอส
โซซิเอทส จํากัด
เลขที่ 1 ซอยปรีดีพนมยงค
28 (ธานีพัฒนา) ถนน
สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 023-811020
(ขนสงและโลจิสติกส)
3.บริษัทเน็คซ เเคปปตอล
จํากัด (มหาชน)
163 อาคารไทยสมุทร
ชั้น 15 ถนนสุรวงศ แขวง
สุริยวงศ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 021-175908
(สินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนต)

ตําแหนงงาน
1.งานธุรการ

คุณสมบัติ
จํานวน เพศ อายุ
15 ช/ญ 18+
อัตรา

1.พนักงานบัญชี

5

1.เจาหนาที่ลูกคา
สัมพันธ

5

ช/ญ 2335

ญ

25+

คาจาง
วุฒิ
ม.6+ ตามตกลง

ม.6+ ตามตกลง

ปวส.
(บัญชี)

สวัสดิการ/เงื่อนไข
1.สามารถใชคอมพิวเตอร
ไดดี
2.สามารถทํางานในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครได
**พิการทางความ
เคลื่อนไหว**

1.มีความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรเปน
อยางดี
2. มีมนุษยสัมพันธดี
มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานไดตลอดเวลา
**พิการทางความ
เคลื่อนไหว**

ตามตกลง 1.สามารถใชคอมพิวเตอร
ในโปรแกรมพื้นฐานไดดี
2.ทักษะในการเจรจา
ติดตอสื่อสาร มีมนุษย
สัมพันธในการทํางาน
ประสานงานภายใน
แผนก และสวนงานที่
เกี่ยวของ
3.สามารถทํางารวมกัน
เปนทีม
4.สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาได
5.มีสวัสดิการให
**พิการทางความ
เคลื่อนไหว**

ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางานคนพิการ
สํานักงานจัด หางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนยบริการจัดหางานคนพิการไวเพื่อบริการใหคําปรึกษาและแนะนําอาชีพอิสระสาขาตางๆ ขอมูลขาวสาร
คนพิการ ตําแหนงงานคนพิการ
ขอเชิญทานที่สนใจ หาความรูและใชบริการหรือขอรับเอกสารพรอมทั้งขึ้นทะเบียนหางานไดที่ ศูนยบริการจัดหางานคนพิการ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9
ไดทุกวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน : ขอเชิญใชบริการศูนยบริการจัดหางาน Part - time

นายนิ พ นธ ดาวั ล ย จั ด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย กล า วว า เนื่ อ งจากสภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ซ บเซา
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19-) สงผลใหนายจาง/สถานประกอบการ
ประสบปญหาดานการสงออก ไมมีกําลังซื้อ หรือขายสินคาไมไดจึงปรับเปลี่ยนนรูรู ป แบบจากการจ า งงานเต็ ม วั น
เป น การจ า งงานแบบ Part-time เพื่อลดคาใชจายและรักษาองคกรไวใหนานที่สุด ประกอบกับรูปแบบการ
ทํางานของคนรุนใหมไดมีการปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรับงานอิสระที่นายจางสามารถกําหนดเวลาทํางานได
เปนบางชวงเวลาที่มีคําสั่งซื้อมากขึ้น
จัดหางานจัง หวั ดสุโ ขทัย กลาวตอ ไปวา จากสถานการณ ดังกล าว สํานักงานจัดหางานจังหวั ดสุโขทัย
ซึ่งมีภารกิจในการจัดหางานใหคนไทยทุกคนมีงานทําในทุกพื้นที่ สนับสนุ
บสนุนการจางงานที่มั่นคงและตอเนื่องตลอด
วั ย ทํ า งาน จึ ง ได จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารจั ด หางาน Part-time ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของคนหางาน
และนายจาง/สถานประกอบการโดยทํ
สถานประกอบการโดยทําหนาที่ติดตอประสานงานกับนายจางรูปแบบ Part-Time
Part
เพื่อรวบรวม
ตําแหนงงานวางและใหบริการจัดหางาน สงตัวผูที่ตองการมีงานทําใหกับนายจางง/สถานประกอบการตามความ
สถานประกอบการตามความ
ตองการ
จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนนายจางสถานประกอบการที่ตองการจางงาน /และคนหางานที่ตองการ
ทํางาน รูปแบบ Part-time สามารถใชบริการไดที่ ศูนยบริการจัดหางาน Part-time ตั้งอยูท่ีสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอรโทรศัพท 0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

รับสมัครคนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซีย
ตําแหนงพนักงานนวด
บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ครั้งที่ 2

นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา กรมการจัดหางานประกาศรับสมัคร
คนหางานไปทํางานประเทศมาเลเซี ย ตํ า แหนง พนั ก งานนวด จํ านวน 19 อัต รา กับ นายจางบริ ษัท
Energy Haven Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย คัดเลือกโดยวิธีการทดสอบฝมือ
และสัมภาษณ เดินทางไปทํางาน โดยรัฐจัดสง
กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
เพศหญิงและเพศชาย มีอายุระหวาง 23 - 44 ป
มีใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย จํานวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป
จากสถานฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน
อัตราคาจาง ไมนอยกวา 3,000 ริงกิตตอเดือน หรือประมาณ 22,800 บาท
เงื่ อนไขการจ าง ระยะเวลาการจาง 2 ป ตอสัญ ญาไดอี ก 2 ป โดยนายจางจะจายเบี้ ยเลี้ ยง
คาอาหาร 800 ริงกิตตอเดือน จัดเตรียมที่พักพรอมอุปกรณพื้นฐานในการประกอบอาหารใหฟรี ลูกจาง
จะทํางานเปนกะ ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน และ 6 วันตอสัปดาห นายจางรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินไป –
กลับ เมื่อทํางานครบสัญญา 2 ป และจะทําประกันเงินทดแทน (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA)
ตามที่รฐั บาลมาเลเซียกําหนด หลังจากทํางานครบ 1 ป มีสิทธิ์ลาประจําปได 11 วัน
หลั กฐานการสมั ค รงาน 1.สํา เนาบัตรประจํ า ตั วประชาชน 1 ฉบั บ 2.รูป ถายขนาด 2 นิ้ว
จํ า นวน 1 รู ป 3.สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (ถ า มี ) จํ า นวน 1 ฉบั บ 4.สํ า เนาประกาศนี ย บั ต ร
ผานการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ

ผูสนใจสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานโดยไมเสียคาใชจายไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0 5561 0218 - 9 ในวันและเวลาราชการ
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ขาวจัดหางาน

ขอความรวมมือนายจางงไม
ไมเคลื่อนยายแรงงาน
19 สรางความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตอโควิด
ใหกับแรงงานตางดาว

 นายนิพนธ ดาวัลย จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปดเผยวา กรมการจัดหางานไดจัดทําประชาสัมพันธ (info)
3 ภาษา (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อใหกับนายจางง/สถานประกอบการที
สถานประกอบการที่จางแรงงานตางดาว ประชาสัมพันธใหแรงงาน
ตางดาวสวมหนากากอนามัย หมั่นลางมือดวยน้ําเปลาและสบู และหลีกเลี่ยงพื้นที่คนหนาแนน เพื่อปองกันโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 หรือโรคโควิด 19 ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อและเผยแพรกระจายเชื้อโรค เปนตน
และสงกรานตปนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนวันหยุดออกไปกอน โดยจังหวัดสุโขทัยขอความรวมมือนายจางไมเคลื่อนยายจางแรงงาน
ตางดาว และไมปดสถานประกอบการในช
นประกอบการในชวงสงกรานตปนี้
 จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กลาวเพิ่มเติมวา จากสถานการณในปจจุบันมีการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เปนวงกวางและรวดเร็ว อีกทั้งอยูในชวงแพรระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีกการแพร
ารแพรระบาดของโรคอยูในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนที่มีประวัติเดินทางจากตางประเทศสูคน
ภายในประเทศ ประกอบกับในชวงเดือนเมษายนของทุกปเปนชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งปกติจะเปนชวงที่แรงงานตางดาวเดินทาง
กลับประเทศของตนเพื่อรวมงานเทศกาลสงกรานต ซึ่งปกติจะเปนชวงที่แรงงานตางดาวเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อรวมงาน
เทศกาล แตในปนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เลื่อนวันหยุดสงกรานต วั นที่ 13-15
13 เมษายน 2563
ออกไปกอน ซึ่งจะชดเชยใหในวันที่เหมาะสม อีกทั้ง ทางการเมียนมาโดยสถานทูตเมียนมาแจงวาปนี้ทางการเมียนมางดกิจกรรม
สงกรานต เชน กั น ตั้ ง แตวัน ที่ 13 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 และไมควรเดิ นทางกลั บ ไปเมี ย นมาชว งนี้ ป อ งกั น ปญ หา
โรคโควิด 19 หากใครเดินทางกลับเมียนมาจะไมไดรับการยกเวนคา Re-entry และเมืมื่อเดินทางเขามาที่ประเทศไทยแลวตองกัก
ตัวสังเกตอาการของตนเอง 14 วัน โดยปฏิบัติตามระเบียบบของกรมควบคุ
ของกรมควบคุมโรค ในการกักบริเวณตามมาตรการปองกันจึงควร
หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับในชวงนี้

 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธใหนายจาง/สถานประกอบการที
สถานประกอบการที่มีการจางแรงงาน
ตางดาว สรางความเขาใจเกี่ยวกับ โรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 ใหกับ แรงงาน
ตางดาว เพื่อใหแรงงานตางดาว ทั้ง 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ไดทราบขอมู
อมูลและหลีกเลี่ยงการเดิ นทางระหวาง
ประเทศหรือหลีกเลี่ยงการไปอยูที่มนชุมชน ในชวงเวลาของการแพรระบาดของโรคดังกลาวขางตน เพื่อปองกันการติดเชื้อตอไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท 0 5561 0218-9
ทุกวันในเวลาราชการ
ลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.doe.go.th/sukhothai และเพจ Facebook : สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย หรืรือโทรสายดวนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2
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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 มีภารกิจหลักดานสงเสริมการมีงานทําใหแกประชาชนทุกกลุ
ก มเปาหมาย
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 ที่ตตองการหางานทําหรือตองการฝกอาชีพเพิ่มรายได ติดตอหรือสอบถามไดที่กลุม งานสงเสริม
การมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 หมูที่ 14 ถนนสุโขทัย-กํกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท 055-610218-9 ไดทุกวันและเวลาราชการ
 สามารถลงทะเบียนหางานไดททีี่เว็บไซต http://smartjob.doe.go.th
 ติดตามขาวประกาศรับสมัครงานไดที่เว็บไซต www.doe.go.th/sukhothai
หรือเพจ Facebook : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ตัวอยางภาพกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูผสู ูงอายุ ประจําป 2563
ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
การฝกอบรมอาชีพหลักสูตร “การทําไข
เค็มกะทิ และสานผลิตภัณฑจากไมไผ”

- ๑๐ -

ขาวจัดหางาน

“อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” กรมการจัดหางานไดเพิ่มชองทางอํานวยความ
สะดวก เพื่ อปองกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิท - 19 เพียงแสกน QR-CODE
เลือกใชบริการของสํานักงานจัดหางาน ผานระบบออนไลนไดเลย

ขั้นตอนการลงทะเบียน/รายงานตัวเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ผานระบบอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต http://toea.doe.go.th

- ๑๑ -

ขาวประชาสัมพันธ
ขั้นตอนการขึขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน
งงาน/รายงานตั
รายงานตัวกรณีวางงาน
ผานระบบอินเตอรเน็ตทางเว็บไซต http://empui.doe.go.th

- ๑๒-

ขาวประชาสัมพันธ
ขั้นตอนการใชบริการจัดหางาน
ผานเว็บไซต http://smartjob.doe.go.th
(สําหรับคนงานต
งานตองการหางาน
งการหางาน/นายจางตองการหาคนงาน
หาคนงาน)

- ๑๓ -

อาชีพอิสระ

มะยงชิดขาวเหนียวมูนอัญชัน

วัตถุดิบ
1. มะยงชิด 20 ลูก
2. ขาวเหนียวเขี้ยวงูสีอัญชัน 1/2 กิโลกรัม
3. หัวกะทิ 2 ถวยตวง
4. น้ําตาลทรายขาว 1 ถวยตวง
5. เกลือ 1/2 ชอนตวง
6. กะทิขน สําหรับราดหนา
วิธีทํา
1. นําขา วเหนีย วเขี้ย วงูสีอัญ ชันไปนึ่ งเปนเวลา 15 นาที เมื่ อ ข า วเหนีย วสุ ก
ยกลงจากเตา แลวนําไปพักเอาไวคะ
เทคนิค : การทําขาวเหนียวเขี้ยวงูสีอัญชัน คือ เรานําขาวเหนียวเขี้ยวงูไปลางน้ํา
ให ส ะอาด จนน้ํ า ไม เ ป น สี ขุ น และใสมากขึ้ น จากนั้ น นํ า ข า วเหนี ย วเขี้ ย วงู
ไปแชในน้ําอัญชันขามคืนกอนนําไปหุงคะ
- ตั้งหมอบนเตาแกสแลวใสหั วกะทิลงไป โดยใชไฟออนๆจากนั้นใสน้ําตาล
ทรายขาวและเกลือลงไปคนใหเขากัน โดยไมตองรอใหน้ํากะทิเดือด แคน้ําตาล
ทรายและเกลือละลายก็พอคะ
- ใสขาวเหนียวสีอัญชันลงไปในน้ํากะทิรอนๆ แลวคนใหน้ํากะทิทั่วขาว แลวปด
ฝาหมอ ทิ้งไว 30 นาที ใหน้ํากะทิซึมลงไปในขาว
2.ปอกเปลือก + ควักเม็ดมะยงชิด
เทคนิค : นํามะยงชิดมาลางใหสะอาด จากนั้นนํามาปอกเปลือกออกแลวใชมีด
ควักเอาเม็ดมะยงชิดออกจากลูก โดยอยาใหมะยงชิดขาดออกจากกัน เพราะเรา
ตองเอาขาวเหนียวมูนยัดลงไปในลูกมะยงชิด
3. ควักเม็ดมะยงชิด + จัดเสิรฟ
เทคนิค : นําขาวเหนียวมูนสีอัญชันใสลงไปในมะยงชิดที่ควักเม็ดออก ใหขาว
เหนียวมูนโผลออกมาเล็กนอยเพื่อความสวยงามและนากินคะ
- เรียงมะยงชิดขาวเหนียวมูนอัญ ชันลงในจานที่ตองการจัดเสิรฟ จากนั้นราด
กะทิขนลงบนมะยงชิด เทานี้ก็พรอมเสิรฟแลวจา
ขอขอบคุณที่มา: วิธีทํา “มะยงชิดขาวเหนียวมูนอัญชัน” เมนูของหวานรับหนารอน! ฟนถึงใจ!
เว็บไซต: https://www.wongnai.com/recipes/marian-plum-with-butterfly-pea-sicky-rice

- 1๔ -

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนเมษายน 2563
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.จั ดรายการวิท ยุ “ฟ งสบายสบายสไตล
จัดหางาน”
2. จัดรายการออนไลน “บายนี้ มีงานทํา”

3. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการเพื่อ
ประชาสัมพันธ ภารกิจ และหาตําแหนงงาน
วาง

วัน/เดือน/ป

ทุกวันอังคาร
สถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
เวลา 10.30 - 11.00 น. คลื่นความถี่ FM 93.75 Mhz.
ทุกวันศุกร
ถา ยทอดสดทางเพจเฟซบุค สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
เวลา 13.30 น. - 14.00 น
2 เมษายน 63

ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย,อ.บานดานลานหอย
จ.สุโขทัย

9 เมษายน 63

16 เมษายน 63

4. ตรวจสถานประกอบการและการ
ทํางานของคนตางดาว

สถานที่ดําเนินการ

ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย,อ.สวรรคโลก,
และ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย,อ.ศรีสัชนาลัย,
และ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

23 เมษายน 63

ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย,อ.กงไกรลาศ,
และ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

เมษายน 63

ในเขตพื้นที่ อ.คีรีมาศ,อ.บานดานลานหอย
จ.สุโขทัย

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดตามขาวประชาสัมพันธไดทุกชองทางของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม 2563

- ๑๕-

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และสงเสริมการมี งานทําใหผูถูกคุมขังในเรือนจํา ศูนยวิวัฒนพลเมือง และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ณ เรือนจํ า
จังหวัดสุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย อบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานในตางประเทศใหกับคนหางาน
ที่แจงเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง ในตําแหนงเกษตรไรองุน ประเทศนิวซีแลนด จํานวน 9 คน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ ภารกิจ
สํานักงานและหาตําแหนงงานวาง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1๐,23 และ 27 มีนาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจสอบสอบและชี้แจงการใหสิทธิตามมาตรา 35
แห งพระราชบัญ ญั ติ สงเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิ การฯ กรณีการจั ด จา งเหมาช ว งงานหรื อจ า งเหมาบริ การ และกรณี
สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ในพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

- ๑๖ -

ภาพกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม 2563
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วันที่ 11 มีนาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รวมเปนวิทยากรบรรยายตามโครงการประชารัฐรวมใจ แกไขปญหา
ยาเสพติดอยางยั่งยืน ในหัวขอความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกจางและตําแหนงงานวางที่ผูประกอบการตองการจางงาน และการ
เตรียมตัวสมัครงาน ณ หองประชุมหอมรื่น โรงพยาบาลคีรมี าศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

วันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกพื้นที่สอบปากคําคนหางานตามโครงการเครือขาย
ชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีถูกระงับการเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศ ในเขตพื้นที่อําเภอคีรีมาศ และอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วั นที่ 12 มีน าคม 2563 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโ ขทัยรว มกับ หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขาตรวจสอบสถาน
ประกอบการและการทํางานของคนตางดาวในเขตพื้นที่อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

    

