วารสารจัดหางานและตาแหน่ งงานว่าง จังหวัดอุตรดิตถ ์
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจ ังหวัดอุตรดิตถ ์
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แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ านสานักงานจ ัดหางาน
จ ังหวัดอุตรดิตถ ์ ประจาเดือนเมษายน 2565
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ประกาศตาแหน่ งงานว่างคงค้างหน่ วยงาน
้ั
สจจ.อุตรดิตถ ์วุฒก
ิ ารศึกษา ทงหมด

สวัสดีค่ะ......ผูอ้ ่านทุกท่าน
ขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตามอ่านวารสารจัดหางานและตาแหน่งงาน
ว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบกันเช่นเคยกับสาระน่ารู้ต่างๆ และข่าวสารต่างๆ
สาหรับคนหางาน โดยเฉพาะคอลัมน์ “วิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน
ในจั งหวั ดอุต รดิต ถ์ ” ซึ่งจะมีผ ลต่อ ท่านที่ก าลังมองหางานทาเป็น อย่า งยิ่ ง
รวมทั้งตาแหน่งงานว่างต่างๆ อีกทั้งมุมแนะแนวสาหรับผู้สมัครงาน ได้เตรียม
ความพร้อมและเป็นแนวทางในการหางานทาให้ประสบผลสาเร็จ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้
สาหรับเดือนเมษายน 2565 สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เตรีย มความพร้อมด้านแผนปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการ
ประชาชน ตามภารกิจ ของส านัก งานฯซึ่ งมี กิ จกรรมดี ๆ นามาฝากทุก ท่ า น
ให้มีงานทา มีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ด้วยความปรารถนาดีจาก
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค ์

5-6

เพื่อเผยแพร่สถานการณ์แรงงาน และตาแหน่งงานว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ ์

7

คณะผูจ้ ัดทา.....

่ั
เกร็ดความรู ้ทวไป

8

จัดทาโดย : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

https://www.doe.go.th/uttaradit
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาเดือน มีนาคม 2565
แผนภูมิ แสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เปรียบเทียบเดือนมีนาคม 64 และมีนาคม 65
ในช่วงเดือนเดียวกัน

จากข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ กรมการจั ด หางาน
ได้รับแจ้งตาแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์
จานวน 168 อัตรา มีผู้สมัครงานจานวน 40 คน และมีการบรรจุงาน
จานวน 156 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตาแหน่งงานว่าง
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 44.37 ผู้สมัครงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 60.40
และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 246.67 และเมื่อเปรียบเทียบ
การบรรจุงานกับผู้สมัครงาน ร้อยละ 309 เปรียบเทียบการบรรจุงาน
กั บ ต าแหน่ ง งานว่ า ง มี อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ต าแหน่ ง งานว่ า ง
เป็นร้อยละ 92.86
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ความต้องการแรงงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน 168 อัตรา จานวน 5 อันดับ แยกตามวุฒิการศึกษา
ที่นายจ้างต้องการแรงงานมากที่สุด คือ

ระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด จานวน 48 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 40 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 38 อัตรา
ระดับปริญญาตรี จานวน 20 อัตรา
ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 17 อัตรา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 28.57
คิดเป็นร้อยละ 23.80
คิดเป็นร้อยละ 22.61
คิดเป็นร้อยละ 11.90
คิดเป็นร้อยละ 10.11

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ทั้งสิ้น จานวน 40 คน แยกเป็น 5 อันดับแรก จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ
ระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด จานวน 29 คน

คิดเป็นร้อยละ 72.50

ระดับปริญญาตรี จานวน 6 คน

คิดเป็นร้อยละ 15.00

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 5 คน

คิดเป็นร้อยละ 12.50

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 1 คน

คิดเป็นร้อยละ 2.50

ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 0 คน

คิดเป็นร้อยละ 0

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
การบรรจุงาน ทั้งสิ้น จานวน 156 คน 5 อันดับ ที่ได้บรรจุงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน
ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานและบรรจุงาน
เดือนมีนาคม 2565
50%
40%
30%
20%

ระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด จานวน 50 คน
ระดับปริญญาตรี จานวน 40 คน

คิดเป็นร้อยละ 32.05
คิดเป็นร้อยละ 25.64

10%

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 38 คน

คิดเป็นร้อยละ 24.35

0%

ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 16 คน

คิดเป็นร้อยละ 10.25

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 5 คน

คิดเป็นร้อยละ 3.20

การบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน

ผู้สมัครงาน
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แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือนเมษายน 2565

วัน/เดือน/ปี
ทุกวันพุธ

21 เมษายน 65

27 เมษายน 2565

แผน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดรายการ “คลื่นจัดหางาน บริการ
ประชาชน” FM 98.50 MHZ.

เวลา สถานที่
ดาเนินการ
13.00 น.-14.00 น.

- โครงการจัดหางานเชิงรุกฯ
บูรณาการร่วมกับ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ
- ให้บริการรับสมัครงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ตาแหน่งงานว่าง
รับลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศ
ให้คาปรึกษาการจ้างแรงงานต่างประเทศ

08.30 – 16.30 น.

-บรรยาย การแนะแนวอาชีพ
ให้กับผู้ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ตามโครงการ “สู่ทางสายใหม่”

10.00 – 11.00 น.

สถานที่ดาเนินการ
- ณ สถานีวิทยุ อสมท. อุตรดิตถ์ ต.คุ้งตะเภา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
- วัดราชศิริวิเศษ หมู่ที่ 7
ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
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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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ข่
า
ว
ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทางาน
(Point System) ครั้งที่ 11

ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
รับสมัครสอบระหว่างวันที่ : 20-22 เมษายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.เพศชายหรือหญิง อายุ 18 - 39 ปี
2. ไม่จากัดวุฒิการศึกษาเลือกสมัครสอบได้ประเภทงานเดียวเท่านั้น
3. สายตาไม่บอดสี
4. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม
ที่ทางการเกาหลีกาหนด เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส
ประกอบการสมัครวัณโรค
5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทาผิดทางอาญาหรือ
เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
7. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกเusเทศ หรือไม่
เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือไม่เคยกระทา
ผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
8. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
9. ไม่เคยพานักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9
หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือ
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

www

สมัครสอบที่เว็บไซต์
https://toea.doe.go.th เลือกสมัครสอบได้ประเภทงานเดียวเท่านั้น
หลักฐานและเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว รวบผมให้เห็นใบหูและไม่สวมเสื้อ
สีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
(ประเภทไฟล์เป็น JPG และความละเอียด 10-15KB)
2. ถ่ายหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) ต้องชัดเจนระบุวัน
เดือน ปีเกิด ให้ครบถ้วน (ประเภทไฟล์เป็น JPG ความละเอียด
60 - 100 KB)
3. ถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ต้องชัดเจนและระบุ
วัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน (ประเภทไฟล์เป็น JPG ความละเอียด
60-100 KB)

ค่าสมัครสอบจานวน 830 บาท
ชาระเงินค่าสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง
1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
2. ATMIADM
3. Internet Banking
4.divsurans Cross Bank Bill Payment

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