วารสารจัดหางานและตาแหน่ งงานว่าง จังหวัดอุตรดิตถ ์

ประจาเดือนมีนาคม 2565
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แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ านสานักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ ์ ประจาเดือนมีนาคม 2565

4

ประกาศตาแหน่ งงานว่างคงค้างหน่ วยงาน
้
สจจ.อุตรดิตถ ์วุฒก
ิ ารศึกษา ทังหมด

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
สาหรับเดือนมีนาคม 2565 สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เ ชิงรุกเพื่อให้บริการ
ประชาชน ตามภารกิจ ของสานัก งานฯซึ่ง มีกิ จกรรมดี ๆ น ามาฝากทุก ท่า น
ให้มีงานทา มีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
ด้วยความปรารถนาดีจาก
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค ์

5-6

เพื่อเผยแพร่สถานการณ์แรงงาน และตาแหน่งงานว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ ์

7

คณะผูจ้ ัดทา.....

่
เกร็ดความรู ้ทัวไป

8

จัดทาโดย : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

https://www.doe.go.th/uttaradit
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2565
แผนภูมิ แสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 64 และกุมภาพันธ์ 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 107 อัตรา มีผู้สมัครงานจานวน 14 คน และมีการบรรจุง าน
จานวน 102 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตาแหน่งงานว่าง
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 84.33 ผู้สมัครงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 83.55
และการบรรจุ ง านเพิ่ม ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 500 และเมื่อเปรียบเทียบ
การบรรจุงานกับผู้สมัครงาน ร้อยละ 728.57 เปรียบเทียบการบรรจุ
งานกั บ ต าแหน่ ง งานว่ างมี อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ต าแหน่ ง งานว่ า ง
เป็นร้อยละ 95.33
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ความต้องการแรงงาน จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน 107 อัตรา จานวน 5 อันดับ แยกตามวุฒิการศึกษา
ที่นายจ้างต้องการแรงงานมากที่สุด คือ

ระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด จานวน 41 อัตรา
ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 30 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 18 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 13 อัตรา
ระดับปริญญาตรี จานวน 5 อัตรา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 38.31
คิดเป็นร้อยละ 28.03
คิดเป็นร้อยละ 16.82
คิดเป็นร้อยละ 12.14
คิดเป็นร้อยละ 4.67

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ทั้งสิ้น จานวน 14 คน แยกเป็น 5 อันดับแรก จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 6 คน

คิดเป็นร้อยละ 42.85

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 21.42

ระดับมัธยมศึกษา จานวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 21.42

ระดับอนุปริญญา จานวน 1 คน

คิดเป็นร้อยละ 7.14

ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 1 คน

คิดเป็นร้อยละ 7.14

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
การบรรจุงาน ทั้งสิ้น จานวน 102 คน 5 อันดับ ที่ได้บรรจุงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ

ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 31 คน
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 31 คน
ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 16 คน

คิดเป็นร้อยละ 30.69

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 15 คน

คิดเป็นร้อยละ 14.70

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 8 คน

คิดเป็นร้อยละ 7.84

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน
ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานและบรรจุงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
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คิดเป็นร้อยละ 30.69
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คิดเป็นร้อยละ 15.68

0%
การบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน

ผู้สมัครงาน

-4แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือนมีนาคม 2565
วัน/เดือน/ปี

ทุกวันพุธ

11 มีนาคม 65

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

พิจารณาอนุมัติแผนการออกตรวจสอบและ
ติดตามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
ประเภทจ้างเหมาบริการ ในเขตพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์

09.30 น. เป็นต้นไป

- ห้องประชุมสานักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือนมีนาคม 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

23 มีนาคม 65

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

08.30 – 16.30 น.

- วัดนาอิน ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

23 มีนาคม 65

-บรรยาย การแนะแนวอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาตามโครงการ
“สู่ทางสายใหม่”

10.00 – 11.00 น.

- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ทุกวันพุธ
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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

ข่าวดี ซาอุดอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทางานในประเทศซาอุดอาระเบีย
เชิญชวน คนหางานผู้สนใจไปทางานในซาอุดิอาระเบียลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ (e-Service)

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข่าวดีซาอุดีอาระเบีย เปิดรับแรงงานต่างชาติ ตั้งเป้า
8 ล้านคน ซึ่งเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทางานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน พร้อมเร่งรั ด
ความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่นายจ้างซาอุดีอาระเบียต้องการ
ทั้งภาคอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ งานช่าง และงานภาคบริการ สาหรับ โอกาสแรงงานไทย เป็นแรงงาน
ฝีมือ และถึงฝีมือ งานนายช่าง วิศวกร โดยเฉพาะในภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ นวดสปา เชฟ เป็นต้น
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศดังกล่าว กรมการจัดหางาน
บริ ก ารลงทะเบี ย นแจ้ ง ความประสงค์ ไ ปท างานต่ า งประเทศผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ารบริ ห ารแรงงาน ไทย
ไปต่างประเทศ (e-Service) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ คนหางานบริษัทจัดหางาน
นายจ้าง โดยให้บริการครอบคลุมการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางานในต่างประเทศ แจ้งการเดินทาง
ไปทางานในต่างประเทศด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย
เป็ น การชั่ ว คราว (Re-entry) การขออนุ ญ าตนายจ้ างพาลู ก จ้ างไปท างานในต่ า งประเทศ การขออนุ ญ าตส่ ง ลู ก จ้ า ง
ไปฝึกงานในต่างประเทศ การขอคัดรายชื่อคนหางาน การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
ท่านที่สนใจไปทางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th แล้วเลือก “ลงทะเบียน” จากนั้นจะมีการเลือกประเภทสมาชิก
ให้เลือก “คนหางาน” ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือ วิธีการลงทะเบียนคนหางานหน้าเว็บไซต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ และสามารถติดตาม ข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือติดต่อราชการ
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

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