วารสารจัดหางานและตาแหน่ งงานว่าง จังหวัดอุตรดิตถ ์

ประจาเดือนมกราคม 2565

บทบรรณาธิการ

สารบัญ...

สวัสดีค่ะ......ผู้อ่านทุกท่าน
ขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตามอ่านวารสารจัดหางานและตาแหน่งงาน
ว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบกันเช่นเคยกับสาระน่ารู้ต่างๆ และข่าวสารต่างๆ
สาหรับคนหางาน โดยเฉพาะคอลัม น์ “วิเ คราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน
ในจัง หวัดอุตรดิตถ์ ” ซึ่ง จะมีผ ลต่ อท่านที่ ก าลัง มองหางานท าเป็นอย่างยิ่ ง
รวมทั้งตาแหน่งงานว่างต่างๆ อีกทั้งมุมแนะแนวสาหรับผู้สมัครงาน ได้เตรียม
ความพร้อมและเป็นแนวทางในการหางานทาให้ประสบผลสาเร็จ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้
สาหรับเดือนมกราคม 2565 สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เ ชิงรุกเพื่อให้บริการ
ประชาชน ตามภารกิจ ของสานัก งานฯซึ่ง มีกิ จกรรมดี ๆ น ามาฝากทุก ท่า น
ให้มีงานทา มีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
ด้วยความปรารถนาดีจาก
บรรณาธิการ

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ์
ประจาเดือน ธ ันวาคม 2564

3

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ านสานักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ ์ ประจาเดือนมกราคม 2565

4

ประกาศตาแหน่ งงานว่างคงค้างหน่ วยงาน
้
สจจ.อุตรดิตถ ์วุฒก
ิ ารศึกษา ทังหมด

4

เพื่อเผยแพร่สถานการณ์แรงงาน และตาแหน่งงานว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ ์

5

คณะผูจ้ ัดทา.....

่
เกร็ดความรู ้ทัวไป

6

วัตถุประสงค ์

จัดทาโดย : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

https://www.doe.go.th/uttaradit
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาเดือน ธันวาคม 2564
จากข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนภูมิ แสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เปรียบเทียบเดือน ธันวาคม 63 และธันวาคม 64
ในช่วงเดือนเดียวกัน

ภาวะความต้องการแรงงาน
200
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ กรมการจั ด หางาน 150
ได้รับแจ้งตาแหน่ง งานว่างจากสถานประกอบการในจัง หวัดอุตรดิตถ์ 100
จานวน 34 อั ตรา มี ผู้ส มัค รงานจ านวน 9 คน และมี การบรรจุ ง าน 50
จานวน 4 คน เมื่ อเทียบกั บช่ว งเดีย วกันของปีก่อ นตาแหน่ง งานว่า ง
0
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 74.24 ผู้สมัครงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 95.14
ความต้องการแรงงาน
ผู้สมัครงาน
และการบรรจุงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 96.72 และเมื่อเปรียบเทียบ
ความต้องการแรงงาน
การบรรจุงานกับผู้สมัครงาน ร้อยละ 44.44 เปรียบเทียบการบรรจุงาน
ธันวาคม 63
132
กั บ ต าแหน่ ง งานว่ า งมี อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ต าแหน่ ง งานว่ า งเป็ น
ร้อยละ 11.76
ธันวาคม 64
34

บรรจุงาน

ผู้สมัครงาน

บรรจุงาน

185

122

9

4

ความต้องการแรงงาน จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน 34 อัตรา จานวน 5 อันดับ แยกตามวุฒิการศึกษา
ที่นายจ้างต้องการแรงงานมากที่สุด คือ

ระดับประถมศึกษาและต่่ากว่า มากที่สุด จ่านวน 24 อัตรา
ระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 5 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ่านวน 2 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 2 อัตรา
ระดับปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 70.58
คิดเป็นร้อยละ 14.70
คิดเป็นร้อยละ 5.88
คิดเป็นร้อยละ 5.88
คิดเป็นร้อยละ 2.94

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ทั้งสิ้น จานวน 9 คน แยกเป็น 5 อันดับแรก จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มากที่สุด จ่านวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 33.33

ระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 33.33

ระดับปริญญาตรี จ่านวน 2 คน

คิดเป็นร้อยละ 22.22

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 1 คน

คิดเป็นร้อยละ 11.11

ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 0 คน

คิดเป็นร้อยละ 0

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน
ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานและบรรจุงาน
เดือน ธันวาคม 2564

80%
60%

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา

การบรรจุงาน ทั้งสิ้น จานวน 4 คน 5 อันดับ ที่ได้บรรจุงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ 40%

ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ่านวน 2 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ่านวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 1 คน
ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 0 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 0

คิดเป็นร้อยละ 50

คิดเป็นร้อยละ 25
คิดเป็นร้อยละ 25
คิดเป็นร้อยละ 0
คิดเป็นร้อยละ 0

20%
0%
การบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน

ผู้สมัครงาน

-4ผลการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือน มกราคม 2565
วัน/เดือน/ปี

เวลา สถานที่
ดาเนินการ

แผน/โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดาเนินการ

6 มกราคม 65

- กิจกรรม “จัดหางานพบประชาชน”

08.30 น .- 12.00 น.

- ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

12 มกราคม 65

- กิจกรรม “จัดหางานพบประชาชน”

09.00 น. - 12.00 น.

- ณ อบต.น้่าไคร้ บ้านนากล่่า หมู่ที่ 2
ต.น้่าไคร้ อ.น้่าปาด จ.อุตรดิตถ์

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือน มกราคม 2565
วัน/เดือน/ปี
ทุกวันพุธ
26 มกราคม 2565

แผน/โครงการ/กิจกรรม

เวลา สถานที่
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

- ออกรายการวิทยุแรงงาน
FM 98.50 MHZ.

13.00 น.-14.00 น.

- ณ สถานีวิทยุ อสมท. อุตรดิตถ์
ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

- บรรยาย การแนะแนวอาชีพ
ให้กับผู้ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท่าผิดตาม
โครงการ “สู่ทางสายใหม่”

09.00 น.-12.00 น.

- ส่านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ประกาศ...

ตาแหน่ งงานว่างคงค้าง หน่ วยงาน สจจ.อุตรดิตถ ์

ตาแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ
(ปี)

อัตราคาจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา/
รหัสอ้างอิง

ไม่
ระบุ

20-40

320/วัน

ป.ตรี-ป.โท

ไม่
ระบุ

20-35

320/วัน

อนุปริญญา–ป.โท

จานวน

เพศ

วิศวกรความปลอดภัย
เงื่อนไข : ไม่มี/มี
สวัสดิการกลาง :ไม่ระบุ

1

พนักงานบัญชี
เงื่อนไข : ระยะเวลา
ทดลองงาน 3 เดือน
สวัสดิการกลาง :ไม่ระบุ

5

รหัส-ชื่อ และที่ตั้ง
สถาประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

บริษัท หล่อวัฒนา จ่ากัด
16/1 ม.4 งิ้วงาม เมือง
อุตรดิตถ์ 53000

25/01/2022

การท่าเหมืองแร่ที่
ใช้ท่าเคมีภัณฑ์และ
ปุ๋ย

บริษัท มงคลโชคชัย จ่ากัด
159/9 ม.4 บ้านเกาะ เมือง
อุตรดิตถ์ 53170

04/02/2022

การขายส่งวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ
ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

อุตรดิตถ์

ข่
า
ว
ประชาสัมพันธ์
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ประกาศ

่ มาตรการป้ องกันโรคโควิด - 19
เรือง
่
สาหร ับแรงงานทีจะเดิ
นทางเข้าร ัฐอิสราเอล
แรงงานที่จะเดินทางเข้าไปทางานในรัฐอิสราเอลได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
❑ แรงงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม (ยกเว้น Johnson & Johnson ที่อนุญาตให้ได้รับเพียง 1 เข็มได้)
โดยรับวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อนการเดินทางแต่ต้องไม่น้อยกว่า 14วัน ไม่เกิน 180 วันหรือกรณีได้รับวัคซีน
เข็มที่ 3 จะต้องได้รับก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน
❑ แรงงานที่ได้รับวัคซีน Sputnik V ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทางแต่ต้องไม่
เกิน 180 วัน หรือกรณีได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ต้องได้รับไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
❑ แรงงานที่ ไ ด้ รั บใบรั บรองที่ยืน ยั น การหายจากการติ ด เชื้อ โควิ ด -19 แล้ ว (ยืน ยั น การปลอดเชื้อ ด้ว ย
ผลตรวจ RT-PCR) ไม่น้อยกว่า 11วันก่อนการเดินทาง แต่ต้องไม่เกิน 190 วัน รวมทั้งได้รับวัคซีน (ที่ WHO
ให้การรับรอง) 1 เข็มแล้ว ทัง้ นี้ การติดเชือ้ จะเกิดก่อนหรือหลังก็ได้
❑ หากแรงงานท่านใดได้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม หรือมากกว่า ซึ่งจะต้องเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลก (WHO)
รับรอง แล้วเกิดการติดเชื้อโควิด -19 จะต้องเข้ารับการรักษาให้หายและมีใบรับรองการตรวจ RT-PCR
เป็นปลอดเชือ้ (Not Detected) ไม่น้อยกว่า 14วันก่อนการเดินทาง

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กลุ่มงานบริหารการไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ
โทร ๐๒-๒๔๕๑๐๗๖,๐๒-๕๕๑๗๐๖

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ถนนประชานิมิต ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร 055-417016
โทรสาร 055-417016 ต่อ 26
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