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ลาวเปิดพสูิจน์สัญชาต ิ8 มกราคม 2561 ขอรับควิล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้

         กรมการจัดหางานเผยทางการลาวเปิดพิสูจน์สัญชาติแรงงานกลุํมบัตรสีชมพู 
8 มกราคม 2561นายจ๎างและแรงงานขอรับคิวลํวงหน๎าได๎ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไปที่
ส านักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

           นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยวํา ตามที่ทางการ
ลาวเปิดให๎แรงงานกลุํมที่ถือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไมํมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซึ่ง
บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 เข๎ารับการพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับสถานภาพนั้น 
ปรากฏวําทางการลาวจะปิดการให๎บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 7 
มกราคม 2561 และจะเปิดพิสูจน์สัญชาติในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศูนย์
พิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว ศูนย์การค๎าไอที สแควร์ ถ .แจ๎งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดยขอให๎นายจ๎างและแรงงานลาวขอรับคิวเพื่อเข๎ารับการพิสูจน์
สัญชาติได๎ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่  1-10 ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
            นายอนุรักษ์ กลําวอีกวํา ขณะนี้มีแรงงานลาวพิสูจน์สัญชาติไปแล๎ว 
20,051 คน คงเหลือ 51,470 คน สํวนแรงงานที่ยังไมํได๎เข๎ารับการพิสูจน์สัญชาติ
ขอให๎รีบด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ติดตํอสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  0 5661 3541 ตํอ 
16



                                            บรรณาธิการ
นางสาวมยุรี   เมฆกติติคุณ จัดหางานจังหวดัพจิิตร
กองบรรณาธิการ
นางสาวกมลทพิย์  นันทะส าราญ นักวชิาการแรงงานช านาญการ      
นางสาวปุณกิา  เจียพงษ์ นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวชิาการแรงงาน 
นางกญัภัส บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวชิาการแรงงาน
นายทนิพนัธ์ุ   บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน

ก.แรงงาน เร่ง!! เด็กไทยเรียนสายอาชีพ 
รองรับความต้องการแรงงานเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) 

           กระทรวงแรงงาน เผยแนวโน๎มความต๎องการจ๎างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) อีก 5 ปี (2560-2564) พบ 3 ล าดับแรกท่ีตลาดต๎องการ คือ แรงงาน
อุตสาหกรรมสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ยานยนต์สมัยใหมํ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
แนะเด็กไทยเรียนสายอาชีพ รองรับความต๎องการแรงงาน

           นายอนุ รั กษ์  ทศรั ตน์  ชํ วยราชการในต าแหนํ งอธิบดี กรมการจั ดหางาน             
กลําววํา  กรมการจัดหางาน ได๎รับแจ๎งแนวโน๎มความต๎องการจ๎างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จากศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวํา อีก 5 ปี (2560-
2564) มีความต๎องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จ านวน 1.77 
แสนคน โดยมีความต๎องการแรงงานมากในสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จ านวน 
0.35 แสนคน รองลงมา คือ ยานยนต์สมัยใหมํ จ านวน 0.34 แสนคน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
จ านวน 0.33 แสนคน การทํองเท่ียวกลุํมรายได๎ดีและการทํองเท่ียวเชิงสุขภาพ จ านวน 0.21 
แสนคน และหุํนยนต์ จ านวน 0.16 แสนคน ขณะท่ีประมาณการวําจะมีผู๎จบการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาเพียงจ านวน 1.19 แสนคน ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
การสํงเสริมการลงทุนในพื้นท่ีกวํา 32 โครงการมูลคํากวําพันล๎านบาทท่ีจะน ามาสูํการจ๎างงาน
โดยเฉพาะในกิจการภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษาจึงควรเลือกเรียนในสายอาชีพเพื่อ
ตอบโจทย์ความต๎องการของตลาดแรงงานและรองรับการจ๎างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจ    
ภาคตะวันออก (EEC)

Facebook : สนง.จัดหางาน จังหวัดพิจิตร
อย่าลืม! 
    มาเป็นเพื่อนกันนะคะ



ความต้องการแรงงาน

          
   นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                        แจ้งความต้องการแรงงาน จ านวนทั้งสิ้น  130 อัตรา 
อัตรา     
                    ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
                        ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ านวน 90 คน                                             

การบรรจุงาน
                     ได้รับการบรรจุงาน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.11                                     
                         ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน                         

 1. พนักงานขาย         32   อัตรา    
 2.พนักงานฝ่ายผลติ     24    อัตรา
 3. พนักงานท่ัวไป       19    อัตรา 
 4. พนักงานธุรการ      13    อัตรา
 5.พนักงานบัญชี         12    อัตรา
 6.แม่บ้าน                 10  อัตรา
 7.ช่างยนต์                10  อัตรา
 8.ช่างไฟฟ้า                5  อัตรา
 9. พนักงานยกของ        5 อัตรา   
 

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง /
สถานประกอบการต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
  1.พนักงานขาย         31    อัตรา   
  2.พนักงานแคชเชียร์      24    อัตรา  
  3. พนักงานฝ่ายผลิต      22    อัตรา
  4. พนักงานบัญชี          10    อัตรา
  5. แม่บ้าน                   3    อัตรา
  6. พนักงานท่ัวไป           5    อัตรา

1. มัธยมศึกษา.      30    คน   
2. ปวส.              22    คน
3. ปริญญาตรี        17   คน
4. ปวช.               11   คน
5. ประถมศึกษา      10   คน

อายุผู้สมัครงาน

1.อายุ 25-29 ปี จ านวน  29 คน 
2.อายุ 18-24 ปี จ านวน 20 คน  
3.อายุ 30-39 ปี จ านวน 19 คน   
4.อายุ 40-49 ปี จ านวน   15  คน
5. อายุ 50-59 ปี  จ านวน 7 คน   



สถานการณ์ตลาดแรงงานจงัหวดัพิจิตร

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

วุฒิการศึกษาท่ีนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุท่ีนายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากท่ีสุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานขาย 32 24.61 1. ปวส. 30 23.08 1. 25-29 29 22.31

2.พนกังานฝ่ายผลิต 24 18.46 2.มธัยมศึกษา 22 16.92 2. 18-24 20 15.35

3. พนกังานธุรการ 13 10.00 3. ปวช. 10 7.69 3. 50-59 7 5.38

ต าแหน่งงาน
ท่ีผู้สมัครงาน

สมัครงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงาน

ท่ีสมัครงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุท่ี
ผู้สมัครงาน
มากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานขาย 31 34.44 1.มธัยมศึกษา 30 33.33 1.25-29 29 32.22

2.พนกังานแคชเชียร์ 24 26.67 2.ปวส. 22 24.44 2. 18-24 20 22.22

3.พนกังานฝ่ายผลิต 22 24.44 3. ปริญญาตรี 17 18.89 3. 30-39 19 21.11

2.   ผู้ลงทะเบียนหางาน
จากการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิจิตรประจ าเดือนธนัวาคม 2560                        

มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  จ านวน 90 คน เพศชาย 36 คน เพศหญิง  54 คน

       1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจา้งแจง้ความตอ้งการ(ต าแหน่งงานวา่ง) จ านวน  130 อตัรา เป็นเพศชาย  - อตัรา เพศหญิง  32 อตัรา ไม่ระบุ 98 
อตัราสรุปผลไดด้งัน้ี

0

50

100            

           

           

ต าแหน่งงาน
ท่ีผู้สมัครงาน

ได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงานท่ีได้รับ
การบรรจุงานมากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุท่ีผู้ได้รับ
การบรรจุงาน
มากท่ีสุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนกัฝ่ายผลิต 20 07.39 1. มธัยมศึกษา 17 23.28 1.18-24 15 20.55

2.พนกังานขาย 19 26.08 2. ปวช. 12 16.43 2. 25-29 8 10.96

3. พนกังานธุรการ 8   10.96 3. ปวส. 10 13.70 3. 25-29 5 6.84

3. การบรรจุ
ในเดือนธนัวาคม 2560 มีผูไ้ดรั้บการบรรจุ จ านวน 73 คน เพศชาย 33 คน เพศหญิง 40 คน 



ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร  ประจ าเดือนมกราคม 2561
 
ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ   เงื่อนไข-สวัสดิการ

1  บริษัทพิจิตร พี.เอส.อาร.์ฟุตแวร์ จ ากัด   พนง.เย็บจักรอุตสาหกรรม 50 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.6 + 18 ปี +  - มีประกันสังคม
 1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล  จ.พิจิตร       
 โทร 056-667015-8         

2
 บริษัทนันยางการ์เม้นท์ จ ากัด   พนง.ย็บจกัรอุตสาหกรรม 100 ช/ญ 305 บาท/วัน ป.6 + 20 ปี +  -มีประกันสังคม
 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร       
 โทร 062-3085285        

3   บริษัทรุ่งเรืองกระจก จ ากัด    1.ช่างอลูมิเนยีม 1 ช 305 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี +  -มีประกันสังคม
   92 ถ.ชุมสาย ต.ตะพานหนิ จ.พิจิตร    2.พนักงานขาย 1 ช/ญ 305 บาท/วัน ปวช.+ 20 ปี +  
   โทร 056-621057        
4   บริษัท AIS (สาขาพจิิตร)    พนักงานขาย 2 ช/ญ 10,000 บ/ด ปวช.+ 20 ปี +  - มีประกันสังคม
   35 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะพานหิน       
   จ.พิจิตร โทร 056-053880        
5   ร้านสหแสงชยัมาร์เก็ตติ้ง    พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 ญ 305บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  -มีประกันสังคม
   82/1 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ตะพานหนิ        
   อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร        
   โทร 099-2691462        
6   บริษัทพัฒนาทรัพย์ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั    เจา้หน้าที่ประนอมหนี้ 1 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.6 + 20  ปี +  - มีประกันสังคม
   15 ม.8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร    ทางโทรศัพท์      
   โทร 056-615200        
7   บริษัท เอ ซี 7 กรุ๊ป จ ากัด  1.เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ 2 ช 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม
   720/10/11 ถ.บุษบา ต.ในเมือง  2.พนักงานการตลาด 5 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  
   จ.พิจิตร โทร 089-6354468        
8   บริษัทเอส สปีดลิสซ่ิง   1.พนักงานสินเชื่อ 1 ช/ญ 10,000 บ/ด ปวศ. + 25 ปี +  - มีประกันสังคม
   22/30 อ.เมือง จ.พิจิตร   2.การเงิน 1 ญ 10,000 บ/ด ปวส. + 25 ปี +  
   โทร 056-343149 /086-4416060        
9   หจก.ศรีพระจันทร์ ค้าเหล็ก   1.ช่างเช่ือม 2 ช 305 บาท/วัน ม.6 + 30 ปี +  - มีประกันสังคม

   145 ม.5 ต.ห้วยเหตุ อ.ตะพานหิน   2.พนักงานบัญชี 1 ญ 10,000 บ/ด ปวส. + 20 ปี +  
   จ.พิจิตร โทร 056-624105        

10   บริษัท ไทยลอตอเต้ จ ากัด    พนง.ขายหนว่ยเงินสด 4 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 + 20 ปี +  - มีประกันสังคม
    27/99-100  ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมอืง        
    จ.พิจิตร โทร 083-0962048        

11   บริษัทอีซูซุพิจิตร (1999)จ ากัด     ชา่งยนต์ 1 ช 305 บาท/วัน ปวส.+ 20 ปี +  - มีประกันสังคม
   22/35 ถ.คลองคะเชนทร ์อ.เมอืง        
   โทร 056-990988        

12   บริษัทเบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จ ากดั    เครื่องส าอาง 2 ญ 9.300 บาท ม.6+ 25 ปี +  - มีประกันสังคม
    (สาขาประจ า พจิิตร)        
    โทร 02-9170000        



ปัจจุบันมีคนจ านวนไม่น้อยที่อยากประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ต้องการเอาตนเองไปผูกมัดกับการ
ตอกบัตรเป็นเวลา และกลับบ้านเป็นเวลา อีกทั้งการประกอบอาชีพอิสระ นั้นสามารถเห็นตัวเงินได้ทุกวันอีกด้วย 
หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่พร้อมจะพาตนเองไปสู่โลกแห่งการประกอบอาชีพอิสระแล้ว จะมัวรีรออะไรกันอยู่ เริ่มต้น
ด้วยการพาตัวและใจไปเป็นเจ้าของกิจการของตนเองกันดีกว่านะคะ

1.ธุรกิจขายสินค้าราคาเดียว

      ยุคนี้ เป็นยุคที่ผู๎คนประหยัด รัดเข็มขัด แตํก็ไมํอาจ
หลีกเลี่ยงการจับจํายใช๎สอยข๎าวของที่จ าเป็นได๎ร๎านจ าหนําย
สินค๎าราคาเดียว ทุกอยําง 20 บาท เข๎ามาชํวยตอบโจทย์ชีวิต
ในจังหวะที่เหมาะ ด๎วยสารพันสินค๎าที่เรียกได๎วํามีอยํางครบ
ครันท าให๎ร๎านค๎าปลีกประเภทนี้ได๎รับความนิยมเป็นอยํางสูง 
และเกิดการกระจายสาขาไปทั่วท้ังประเทศ ท้ังที่มีแบรนด์และ
ไมํมีแบรนด์

2.อาชีพขายของออนไลน์

       เป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีสามารถปฏิบัติงานได๎ทุกท่ี ขอเพียงแคํ
คุณมีโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไอที ที่สามารถใช๎ส าหรับออนไลน์
ได๎เทํานั้น อาชีพอิสระขายของออนไลน์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่
นําสนใจ และไมํเลือกเวลาท างาน ขอแคํคุณสามารถอัพโหลด
รูปสินค๎าขายได๎ เพียงเทํานี้รายได๎ตํางๆก็จะตามมาคํะ

3.อาชีพ นวดแผนไทย

         นวดแผนโบราณซึ่งถือเป็นศาสตร์และศิลป์ชํวยในเรื่อง
สุขภาพของคนไทย เชํน นวดฝ่าเท๎า,นวดจับเส๎น,นวดประคบ
,นวดไมเกรน,นวดน้ ามัน ฯลฯ สํวนมากเป็นการนวดเพื่อผํอน
คลาย และนวดคลายเส๎นเพื่อบ าบัดอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด 
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังต๎องการบุคลากรเฉพาะด๎านมากๆ
คํะ

4.อาชีพอิสระ ขายน้ าผลไม้ปั่น

         เงินลงทุน ประมาณ 4,000 บาท ส าหรับซื้อเครื่องปั่น     
น้ าผลไม๎ 1,500 บาทขึ้นไป กระติกน้ าแข็ง 200 กวําบาท ที่คั้น
น้ าส๎มอลูมิเนียม 250 บาท รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ประมาณ 
10,000 บาท/เดือน อาจเพิ่มชา-กาแฟปั่น โอวัลตินหรือไมโลปั่น 
โดยใช๎ชา-กาแฟส าเร็จรูป ไมโลหรือโอวัลตินชงใสํน้ าตาล และครีม
เทียมหรือนมข๎นหวาน น าไปปั่น หรือชง-กาแฟโบราณ ร๎อน-เย็น 
ขายควบคูํกัน

5.แฮนด์เมดท าเงินได้ทุกยุค

         อา ชีพอิ ส ระการท า  “ก ระ เป๋ าหนั ง ”  ที่ เ ป็ น งาน       
“แฮนด์เมด” นั้นไมํจ าเป็นต๎องมีโรงงานใหญํโต การลงทุนก็ไมํ
มาก ขอเพียงมีความรู๎ความช านาญในการท า ยิ่งถ๎าออกแบบ
ดีไซน์ตามกระแสแฟช่ันได๎อยูํตลอด สินค๎าประเภทนี้ก็จะเป็น 
“ชํองทางท ากิน” ให๎กับผู๎ที่ท าได๎เป็นอยํางดี อาชีพนี้จึงเป็นอีก
อาชีพหน่ึงที่นําสนใจ

6.รับเขียนบล็อก บทความออนไลน์

            หลังจากเลิก หากเรามีเวลาสามารถสร๎างรายได๎คง
ดีไมํน๎อย และแนํนอนวําหากรายได๎ดี เราสามารถน าพา
ตัวเองออกมาท าอาชีพอิสระ ได๎อยํางแนํนอน ผู๎เขียนได๎รู๎จัก
กับอาชีพหน่ึง เป็นอาชีพท่ีนําสนใจอยูํมากพอสมควร นั่นคือ 
อาชีพรับจ๎างเขียนบทความ อาชีพนี้มีความนําสนใจไมํน๎อย
เลยนะคะ คุณรู๎จักกับอาชีพนักเขียน Blogger ไหม  พวกเขา
เหลํานั้นท าเป็นอาชีพหลักกันเลย โดยท่ีเขาก็เริ่มต๎นจากการ
เขียน ไมํต๎องออกไปท างานประจ า สามารถใช๎ชีวิตทํองเทียว
แล๎วก็เขียนบทความอัพเดทไปแบบ สบาย ๆ นี้คือการใช๎ชีวิต
ที่ทุกคนใฝ่ฝัน

7.ธุรกิจความงาม
        มีหลากหลายทสาขาที่เติบโตอยํางชนิดฉุดไมํอยูํ อาทิ 
ธุรกิจรีดไขมัน กระชับสัดสํวน ธุรกิจเครื่องส าอางในสํวนของ
ผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเมกอัพ รวมถึงการให๎บริการร๎านสปา 
ซึ่งสามารถขยายตัวทํามกลางเหลําผู๎เลํนในสนามท้ังหน๎าใหมํ
หน๎าเกํา จ านวนมาก สุดแท๎แตํใครจะเห็นโอกาสและชํองวําง
ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนให๎ โดดเดํนและ
แตกตํางในสายตาของลูกค๎า

8. ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ

การขยายตัวของเมือง ท าให๎ร๎านสะดวกซื้อเป็นธุรกิจที่เนื้อ
หอมอีกชนิดหนึ่ง มุํงเน๎นไปที่การอ านวยความสะดวกแกํ
ผู๎บริโภคใกล๎บ๎าน จะได๎ไมํต๎องเดินทางไปไหนให๎เสียเวลาหรือ
สิ้นเปลืองน้ ามัน แตํธุรกิจจะอยูํหรือไปอยูํที่การสร๎างความ
แตกตําง เชํนการสร๎างระบบสมาชิก การโปรโมช่ันตําง ๆ 
รวมถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการท่ีประทับใจลูกค๎า 
นําจะเป็นตัวชํวยให๎อยูํรอดได๎ทํามกลางการแขํงขันอันรุนแรงนี้



ส่วนผสม
แป้งข๎าวจ๎าว 1 ถ๎วย แป้งมัน 2 ช๎อนโต๏ะ
แป้งท๎าวยายมํอม 2 ช๎อนโต๏ะ หัวกะทิ 3 ช๎อนโต๏ะ
น้ าเปลํา 1 ถ๎วย กระเทียม 3 กลีบ
รากผักชี 5 ราก พริกไทย 15 เม็ด
หอมใหญํ (ขนาดกลาง) สับละเอียด 1 หัว เนื้อก๎ุงสับละเอียด 400 กรัม
น้ าตาลปิ๊ป  2 ช๎อนโต๏ะ น้ าตาลทราย  2 ช๎อนโต๏ะ
เกลือ 1 ช๎อนชา ถั่วลิสงคั่วบดหยาบ
แครอท งาด า
น้ ามันกระเทียมเจียว ผักกาดหอม
กระเทียมเจียว

วิธีท า
๑. โขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยเข๎าด๎วยกัน เตรียมไว๎
๒. ตั้งกระทะแล๎วใสํน้ ามันพืชลงไปเล็กน๎อย พอร๎อนแล๎วใสํเครื่องที่โขลกไว๎ลงไปผัดให๎หอม
๓. พอหอมแล๎ว ใสํหอมใหญํสับลงไปผัดจนนิ่ม
๔. พอหอมใหญํสุกนิ่มดีแล๎ว ใสํเนื้อกุ๎งสับลงไปผัดให๎สุกเล็กน๎อย
๕. ปรุงรสด๎วยน้ าตาลปิ๊บ ตามด๎วยน้ าตาลทราย และเกลือ
๖. ผัดผสมให๎เข๎ากันจนเริ่มงวด พอสํวนผสมงวดดีแล๎ว ใสํถั่วลิสงคั่วบดลงไป
๗. ผัดให๎เข๎ากันจนแห๎ง สามารถปั้นได๎ ตักใสํจาน พักท้ิงไว๎จนเย็น
๘. ระหวํางท่ีรอไส๎เย็น เตรียมผักท้ังหมดให๎พร๎อม หั่นแครอทเป็นสามเหลี่ยมส าหรับท าเป็นปากนก และ
    เตรียมงาด าส าหรับท าเป็นตาเอาไว๎
๙. พอสํวนผสมไส๎เย็นแล๎ว น ามาปั้นเป็นก๎อนกลมๆ ขนาดพอดีค าเตรียมไว๎
๑๐. ผสมแป้งข๎าวจ๎าว แป้งมัน และแป้งท๎าวยายมํอมเข๎าด๎วยกันในอํางผสม ใสํหัวกะทิลงไป
๑๑. นวดผสมด๎วยมือ เติมน้ าเปลําลงไป ใช๎มือนวดผสมจนแป้งละลายและไมํเป็นเม็ด
๑๒. เมื่อแป้งละลายเข๎ากันดีแล๎ว เทกรองผํานผ๎าขาวบาง
๑๓. เทสํวนผสมแป้ง ลงกวนในกระทะทองด๎วยไฟอํอน กวนจนแป้งรํอนออกจากกระทะ
๑๔. น ามานวด โดยโรยแป้งมุนลงไปเล็กน๎อย เพ่ือกันติดด๎วย
๑๕. ใช๎ตัวชํวยนวดแป้งป้องกันมือพอง พอแป้งอํุนแล๎ว ก็ใช๎มือนวดแป้งตามปกติ
๑๖. ตัดแป้งเป็นก๎อนๆ ขนาดให๎ใหญํกวําไส๎นิดนึง. ปั้นแป้งเป็นก๎อนกลมๆ แล๎วขึ้นรูปให๎คล๎ายผลชมพํู กดก๎น   
      ให๎เป็นเบ๎าลึก (พอให๎ใสํไส๎ได๎) น าไส๎ใสํลงไปในหลุมแป้ง แล๎วหํอปิดแป้งให๎มิด จากนั้นท ารูปรํางให๎เป็นนก 
      ใสํปาก (แครอท) ติดตา (งาด า) เตรียมไว๎
๑๗. ใช๎แหนบบีบ เพ่ือท าจีบที่ตัวขนมให๎มีลักษณะคล๎ายปีกนกให๎สวยงาม
๑๘. ใสํขนมจีบ ลงในชุดนึ่งที่รองใบตองไว๎ พรมน้ าลงไป จากนั้นปิดฝานึ่ง ด๎วยไฟแรงนาน 5 นาที
๑๙. เมื่อครบ 5 นาที ให๎พรมน้ าอีกครั้ง จากนั้นทาน้ ามันกระเทียวเจียวให๎ทั่วขนม
๒๐. จัดใสํจานเสริฟพร๎อมผักกาด กระเทียมเจียว

ขนมจีบตัวนก



        
      วันท่ี  25 - 27 ธันวาคม  2560   ได้จัดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ  
เพิ่มรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หลักสูตร  “ถักสานงานผักตบชวา” ณ  ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่  1  วัดหนองลากฆ้อน  
ต าบลหนองพระ  อ าเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร   มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 20 คน

    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560  เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจ าปี 2561  โดยออก
ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ แนะแนวการประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน ณ วัดไตรยางวนาราม หมู่ 2 
ต าบลหนองพระ  อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี)  เป็นประธาน      
มีผู้มาใช้บริการ จ านวน 100 คน 
         
                       

ภาพกจิกรรม
         วันที่ 17 ธันวาคม 2560  ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมจัดนิทรรศการ 
บริการจัดหางาน  และแนะแนวอาชีพ ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน เนื่องในโอกาส พลต ารวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  ออกเยี่ยมพบปะประชาชน ณ วัดส านักขุนเณร ต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร                                                                       


