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แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ านสานักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ ์ ประจาเดือนมิถุนายน 2565
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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
สาหรับเดือนมิถุนายน 2565 สานักงานจัดหางานจัง หวัดอุตรดิตถ์
ได้เตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เ ชิงรุกเพื่อให้บริการ
ประชาชน ตามภารกิจ ของสานัก งานฯซึ่ง มีกิ จกรรมดี ๆ น ามาฝากทุก ท่า น
ให้มีงานทา มีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
ด้วยความปรารถนาดีจาก
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค ์

ประกาศตาแหน่ งงานว่างคงค้างหน่ วยงาน
้
สจจ.อุตรดิตถ ์วุฒก
ิ ารศึกษา ทังหมด
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คณะผูจ้ ัดทา.....

่
เกร็ดความรู ้ทัวไป
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จัดทาโดย : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาเดือน พฤษภาคม 2565
แผนภูมิ แสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 64 และพฤษภาคม 65
ในช่วงเดือนเดียวกัน

จากข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ กรมการจั ด หางาน
ได้รับแจ้งตาแหน่ง งานว่างจากสถานประกอบการในจัง หวัดอุตรดิตถ์
จานวน 711 อัตรา มีผู้สมัครงานจานวน 110 คน และมีการบรรจุงาน
จานวน 259 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตาแหน่งงานว่าง
เพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 133.11 ผู้สมัครงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 19.12
และการบรรจุงานเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 407.84 และเมื่อเปรียบเทียบ
การบรรจุงานกับผู้สมัครงาน ร้อยละ 235.45 เปรียบเทียบการบรรจุ
งานกั บ ตาแหน่ง งานว่ าง มี อัต ราการบรรจุ ง านต่ อต าแหน่ ง งานว่า ง
เป็นร้อยละ 36.43
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ความต้องการแรงงาน จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน 711 อัตรา จานวน 5 อันดับ แยกตามวุฒิการศึกษา
ที่นายจ้างต้องการแรงงานมากที่สุด คือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มากที่สุด จานวน 172 อัตรา

ระดับปริญญาตรี จานวน 145 อัตรา
ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 124 อัตรา
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 115 อัตรา
ระดับอนุปริญญา จานวน 106 อัตรา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 24.19
คิดเป็นร้อยละ 20.39
คิดเป็นร้อยละ 17.44
คิดเป็นร้อยละ 16.17
คิดเป็นร้อยละ 14.90

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ทั้งสิ้น จานวน 110 คน แยกเป็น 5 อันดับแรก จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 50 คน

คิดเป็นร้อยละ 45.45

ระดับมัธยมศึกษา จานวน 31 คน

คิดเป็นร้อยละ 28.18

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 19 คน

คิดเป็นร้อยละ 17.27

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 7 คน

คิดเป็นร้อยละ 6.36

ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 2.72

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
การบรรจุงาน ทั้งสิ้น จานวน 259 คน 5 อันดับ ที่ได้บรรจุงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน
ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานและบรรจุงาน
เดือนพฤษภาคม 2565
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ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 97 คน
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 86 คน

คิดเป็นร้อยละ 37.45

คิดเป็นร้อยละ 33.20

10%

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 38 คน

คิดเป็นร้อยละ 14.67

0%

ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 24 คน

คิดเป็นร้อยละ 9.26

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 14 คน

คิดเป็นร้อยละ 5.40

การบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน

ผู้สมัครงาน
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ผลการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือนมิถุนายน 2565

วัน/เดือน/ปี

แผน/โครงการ/กิจกรรม

เวลา สถานที่
ดาเนินการ

8 มิถุนายน 65

- กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ
และต้องขัง

08.30 – 16.30 น.

สถานที่ดาเนินการ
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือนมิถุนายน 2565

วัน/เดือน/ปี

แผน/โครงการ/กิจกรรม

เวลา สถานที่
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

- จัดรายการ “คลื่นจัดหางาน บริการ
ประชาชน” FM 98.50 MHZ.

13.00 น.-14.00 น.

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

22 มิถุนายน 65

- โครงการจัดหางานเชิงรุกฯ บูรณาการร่วมกับ
หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ
- ให้บริการรับสมัครงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ตาแหน่งงานว่าง รับ
ลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศให้คาปรึกษา
การจ้างแรงงานต่างด้าว และการไปทางาน
ต่างประเทศ

08.30 – 16.30 น.

- โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ต.ฟากท่า
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

23 มิถุนายน 2565

- บรรยาย การแนะแนวอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดตามโครงการ “สู่ทาง
สายใหม่”

10.00 – 11.00 น.

- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ทุกวันศุกร์
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ประกาศ...

ตาแหน่ งงานว่างคงค้าง หน่ วยงาน สจจ.อุตรดิตถ ์
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ประกาศ...

ตาแหน่ งงานว่างคงค้าง หน่ วยงาน สจจ.อุตรดิตถ ์

อุตรดิตถ์
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า
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ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
ตามที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศเปิดโครงการวีซ่าแรงงานเกษตร (Australian
Agriculture Visa Program) เพื่อแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของ
ออสเตรเลียและได้ขอเชิญรัฐบาลไทยเข้าร่วมโครงการฯ นั้น
กรมการจั ดหางานขอแจ้ งว่า ขณะนี้โครงการฯ อยู่ร ะหว่ างการพิจ ารณาหารือใน
เบื้องต้นกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมก่อนหารือร่วมกับฝ่ายออสเตรเลียต่อไป ขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังอย่า
หลงเชื่อการโฆษณาจากบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยอ่านวยความสะดวกในการยื่นขอ
วีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียให้สามารถเดินทางไปทางานดังกล่าวได้
รายละเอียดและความชัดเจนเพิ่มเติมสาหรับโครงการนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป
หากท่ านมี ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมู ลเพิ่ม เติม สามารถติ ดต่อได้ที่ก องบริหาร
แรงงานไทยไปต่ า งประเทศ กรมการจั ด หางาน โทรศั พ ท์ 0 2245 6708 ในวั น และ
เวลาราชการ หรื อ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ออสเตรเลี ย ประจ า
ประเทศไทย

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

อุตรดิตถ์
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ว
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
“แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง”
ตามที่ก รมการจั ด หางานได้ รับ แจ้ งการเดิ นทางไปเก็บ ผลไม้ ป่ า ในฟิ น แลนด์ ฤดู ก าลปี 2021
ซึ่งแรงงานเริ่มเดินทางไปเก็บ ผลไม้ป่ า ในช่ว งเดือ นกรกฎาคม - กันยายน 2564 และทยอยเดินทาง
กลั บ ประเทศไทยแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2564 เป็ น ต้ น มา โดยก่ อ นการเดิ น ทางไปท างาน
กรมการจัดหางานได้มีมาตรการกาหนดให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์วางหลักประกันทางการเงิน
(Bank Guarantee) ไว้ กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร เพื่ อ ประกั น รายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายของแรงงานไว้ไม่ต่ากว่าคนละ 30,250 บาท (สามหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
บัดนี้ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากฟินแลนด์ได้รับการกักกันเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหลั ก เกณฑ์ที่ ภ าครัฐก าหนดครบระยะเวลา และ
ทยอยเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนาแล้ ว กรมการจั ด หางานจึ ง ขอแจ้ ง เตื อ นให้ แ รงงานตรวจสอบรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง หากไม่เป็นไปตามสัญญาดูแลและคุ้มครองคนหางานที่เดินทางไปเก็บผลไม้
ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2021 ที่ลงนามไว้ให้นาเอกสารหลักฐานการรับเงินทั้งหมด ยื่นคาร้องทุกข์ /
ร้องเรียน ได้ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือ
กองบริ ห ารแรงงานไทยไปต่ า งประเทศ กรมการจั ด หางานภายในวั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2564
หากพ้นกาหนดแล้วให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเงินหลักประกันดังกล่าว หากมีข้อสงสัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาระบบการไปทางานในต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 ในวันและเวลาราชการ
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ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทางาน ซาอุดีอาระเบีย

สามารถสมัครได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สานักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 5541 7016 - 7
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ครบรอบ 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

200 ปี

พระยาศรีสุนทรโวหาร นามเดิม น้อย อาจารยางกูร เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนหนังสือขั้นต้น
กับพี่ชาย คือหลวงบรรเทาทุกขราษฎร์ (ไทย) เมื่ออายุได้ 13 ปีเข้ามาอยู่ที่วัดสระเกศ ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ 8 ปี เรียนภาษาไทย
ภาษาขอม และภาษาบาลีจนเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้ศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนากับพระอาจารย์ในสานักต่างๆซึ่งล้วนแต่มีชื่อเสียง เช่นสานักสมเด็จ
พระสังฆราช (ด่อน) สานักพระอุปธยาจาริยศุข สานักสมเด็จพระพุทธาจริยา (สน) เป็นต้น เมื่ออายุครบได้อุปสมบทเป็นภิกษุและเข้าสอบ
แปลพระปริยัติธรรมได้เป็นเปรียญ 5 ประโยค
ต่ อ มาได้ ศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมเพิ่ ม เติ ม ในส านั ก แห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (เมื่ อ ครั้ ง ยั ง ทรงผนวชอยู่ )
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นศิษ ย์ หลัง จากนั้นได้เข้าสอบแปลพระปริยัติ ธรรมในที่ประชุ มพระราชาคณะได้อีก 2 ประโยค
รวมเป็น 7 ประโยค ดารงสมณเพศอยู่ 11 พรรษา
เมื่อลาสิกขาแล้วได้เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็ก ต่อมาได้เป็นขุนประสิทธิอักษรสาตร ดารงตาแหน่งผู้ช่วยกรมพระอาลักษณ์
ขณะนั้นตาแหน่งเจ้ากรมอักษรพิมพการว่างอยู่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้ากรมอักษร
พิมพการด้ วยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่ง ขุนสารประเสริฐปลัด
ทูลฉลองกรมพระอาลักษณ์ ทาหน้าที่กากับพนักงานกองตรวจสอบทานหนัง สือข้างที่ ครั้งนั้นพระเจ้านครเชียงใหม่นาช้างเผือกมาถวาย
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ขนานนามและแต่งฉันท์สมโภช และเมื่อมีช้างสาคัญเข้ามาสู่พระบารมีอีกหลายช้างก็โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ขนานนาม
ช้างและแต่งฉันท์กล่อมช้างเหล่านั้น
ต่อ มาทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้พ ระยาศรี สุน ทรโวหารเป็ น พระอาจารย์ ถ วายพระอั ก ษรสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราวุธ รวมทั้งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่น ๆ ด้วย
และในพ.ศ. 2430 พระยาศรีสุนทรโวหารได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี และได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยดี
ตลอดมา
พระยาศรีสุนทรโวหารถึงแก่อนิจกรรมในพ.ศ. 2434 อายุได้ 70 ปี
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