
วารสาร ฉบบัที่ 10  ประจ  าเดือนกรกฎาคม  2560

เลขที ่152/20 ถ.บงึสไีฟ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พจิติร 66000

โทร 0 5661 3541 โทรสาร 0 5661 3541 ต่อ  13



                                            บรรณาธิการ
นางสาวมยรุี   เมฆกิตติคุณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร
กองบรรณาธิการ
นางสาวกมลทิพย์  นันทะส าราญ นักวิชาการแรงงานช านาญการ      
นางสาวปุณิกา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทิชา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายบรรพต แก้วมั่น นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธุ์   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน

แรงงานต่างดา้วมีใบอนุญาตท างาน สามารถท างานได้ตามปกติ 

พบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกรบัเงนิแจ้งอธิบดีกรมการจัดหางาน 

      กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจงแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาที่มีใบอนุญาต

ท างานอย่างถูกต้อง สามารถท างานได้ตามปกติ พร้อมเน้นย้ าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส 

หากพบเห็นการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์โทรสายตรงอธิบดี

      นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่มีข้อกังวล

เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 

มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะท าให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถท างานได้นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า พ .ร.ก.ฉบับนี้ไม่มี

ผลท าให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตท างานตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 2551   

ไม่สามารถท างานตาม พ.ร.ก.แต่อย่างใด คนต่างด้าวยังคงสามารถท างานตามที่ได้รับอนุญาตได้ต่อไป 

ส าหรับการฟ้องศาลปกครองนั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการ

กระท าของหน่วยงานทางปกครองสามารถฟ้องศาลปกครองได้ตามมาตรา 42 ประกอบมาตรา 72 แห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามศาลปกครองมี

อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระท าการไม่ชอบด้วยกฎหมายใน

การออกกฎ ตามมาตรา 9(1) เท่านั้น ส าหรับ พ.ร.ก.การบริหารฯ มิได้มีลักษณะเป็นกฎตามนัยมาตรา

ดังกล่าว จึงเห็นว่าศาลปกครองไม่อาจรับค าฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงานได้ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยไม่ให้มีการเรียกรับ

ผลประโยชน์เกิดขึ้น หากพบเห็นขอให้แจ้งอธิบดีกรมการจัดหางาน ซึ่งกรมจะด าเนินการลงโทษทางวินัย

อย่างรุนแรงและเด็ดขาด ตามนโยบาย Zero Corruption ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2560 ได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694



 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิจิตร   ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

ประจ าเดือนมิถุนายน 2560
 ความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง)
  นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จ านวน 90 ต าแหน่ง เป็นเพศชาย  - อัตรา  เพศหญิง  - อัตรา  ไม่ระบุเพศ 
90 อัตรา
 *   อาชีพที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด คือ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 42 อัตรา รองลงมาต าแหน่งพนักงาน
บริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 25 อัตรา และพนักงานเสมียน เจ้าหน้าที่ จ านวน 19 อัตรา และต าแหน่งอื่นๆ
ตามล าดับ 
*  วุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุด คือวุฒิมัธยมศึกษา  จ านวน 40 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพจ านวน 22 อัตรา และประถมศึกษา จ านวน 18 อัตรา ตามล าดับ
* ช่วงอายุที่นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุดคือ  อายุ 18-24 ปี จ านวน 36 อัตรา รองลงมาช่วงอายุ  25-29 ปี 
จ านวน 19 อัตรา และ ช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 15 อัตรา  ตามล าดับ                                      
ผู้สมัครงาน
  จากการให้บริการจัดหางานในประเทศของส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2560                              
มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น จ านวน 85 คน  เป็นเพศชาย 26 คน เพศหญิง  59  คน         
* ผู้สมัครงานส่วนใหญ่สมัครงานในต าแหน่งพนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 38 คน รองลงมาพนักงานเสมียน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 25 คน และพนักงานบริการ พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 20 คน ตามล าดับ  
* ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด จ านวน 32 คน รองลงมา ประถมศึกษาจ านวน  23  คน และ
ปริญญาตรี จ านวน 17 คน ตามล าดับ
•ผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  18-24 ปี จ านวน 28 คน รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี  จ านวน  20 คน  และช่วงอายุ 25-29  ปี 
จ านวน 12 คน ตามล าดับ 
การบรรจุงาน
* ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2560  มีผู้ได้รับการบรรจุงาน จ านวน  70  คน แยกเป็นเพศชาย  21 คน  เพศหญิง  49  คน  
* ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานมากที่สุด คือ ต าแหน่งพนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 39  คน รองลงมา
ต าแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต  จ านวน 18 คน  และเสมียน เจ้าหน้าที่   จ านวน 9  คนตามล าดับ
* ระดับการศึกษาของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดคือระดับมัธยมศึกษา จ านวน 34 คน   รองลงมาปริญญาตรี 
จ านวน 12 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน  7  คน ตามล าดับ
 * ผู้ได้รับการบรรจุงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี จ านวน 28 คน รองลงมาช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน   9  คน และช่วงอายุ  
25-29  ปี จ านวน 5 คน ตามล าดับ

 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
    ผู้ประกันตนกรณีว่างงานมี จ านวน 185 คน เป็นเพศชาย จ านวน  84 คน คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของผู้ขึ้นทะเบียนประกันตน
กรณีว่างงาน เป็นเพศหญิง 101 คน คิดเป็นร้อยละ 54.59 ของผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน



สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิจิตร

อาชีพที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

วุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด

จ านวน
(อัตรา)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนักงานฝ่ายผลิต 42 46.67 1. มัธยมศึกษา 40  44.44 1. 18-24 36 40.00

2.พนักงานบริการ/ขาย 25 27.78 2..ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 22 24.44 2. 25-29 19 21.11

3.เสมียน/เจ้าหน้าท่ี 19 21.11 3. ประถมศึกษา 18 20.00 3. 30-39 15 16.67

ต าแหน่งงาน
ที่ผู้สมัครงาน

สมัครงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงาน

ที่สมัครงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่
ผู้สมัครงาน
มากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนักงานขายในร้านค้าและ
การตลาด

38 44.71 1. มัธยมศึกษา 32 37.65 1.18-24 28 32.94

2.เสมียน/เจ้าหน้าท่ีธุรการ 25 29.41 2.ประถมศึกษา 23 27.06 2. 30-39 20 23.53

3.พนักงานฝ่ายผลิต 20 23.53 3. ปริญญาตรี 17 20.00 3. 25-29 12 14.12

2.   การรบัสมัครงาน(ผู้สมัครงานใหม่)
จากการใหบ้ริการจัดหางานในประเทศของส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรประจ าเดือนมิถุนายน 2560 มีผู้ลงทะเบยีน

สมัครงานทั้งส้ิน  จ านวน 85 คน เพศชาย 26 คน เพศหญงิ  59 คน

       1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจ้างแจ้งความต้องการ(ต าแหน่งงานว่าง) จ านวน 90 อัตรา เป็นเพศชาย  - อัตรา เพศหญงิ   อตัรา ไม่ระบุ 90 อัตรา
สรุปผลได้ดังนี้

3.การบรรจุงาน
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้ได้รบัการบรรจงุาน จ านวน 70 คน เพศชาย 21 คน เพศหญิง 49 คน
ต าแหน่งงาน
ที่ผู้สมัครงาน

ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ของผู้สมัครงานที่ได้รับ
การบรรจุงานมากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่ผู้ได้รับ
การบรรจุงาน
มากที่สุด

จ านวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1.พนักงานขายในร้านค้าและ  
ตลาด

39 55.71 1. มัธยมศึกษา 34 48.57 1.18-24 28 40.00

2.พนักงานฝ่ายผลิต 18 25.71 2. ปริญญาตรี 12 17.14 2. 30-39 9 12.86

3. เสมียน เจ้าหน้าท่ี 9 12.86 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 10.00 3. 25-29 5 7.14



4.ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
    ผู้ประกันกรณีตนว่างงานประจ าเดือนมิถุนายน 2560  ได้มีผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน ณ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดพิจิตร จ านวน 185 คน เป็นเพศชาย จ านวน  84 คน คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของผู้ขึ้นทะเบียน
ประกันตนกรณีว่างงาน และเป็นเพศหญิง 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.59 ของผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน

   

    

   



 

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร  ประจ าเดือนกรกฏาคม 2560

 

ล าดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ เงื่อนไข-สวสัดิการ
1  บริษัทพิจิตร พี.เอส.อาร.์ฟุตแวร์ จ ากัด    พนง.เย็บจกัรอตุสาหกรรม 50 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 18 ปีขึ้นไป  - มีประกันสงัคม

1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล  จ.พิจิตร       
โทร 056-667015-8        
  ศุนย์นมเปรี้ยวบีทาเก้น   พนักงานขาย 1 ช/ญ 500 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
 99/8 ถ.ฝั่งสถานีรถไฟ  ต.ในเมือง       
  อ.มือง จ.พิจิตร 081-667017        

3    บ.อีซูซุพิจิตร (1199)จ ากัด   1.พนักงานขาย 1 ช 305 บาท/วัน ป.ตรี ขึน้ไป 23 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
   22-35 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง   2.เจ้าหน้าที่บริการ 1 ญ 305 บาท/วัน ป.ตรี ขึน้ไป 23 ปั ขึ้นไป  
   จ.พิจิตร โทร 056-990988   3.พนักงานขับรถ 1 ช 305 บาท/วัน ม.3 ขึ้นไป 23 ปี ขึ้นไป  
4    นายมนตรี บูรณะ    พนักงานทั่วไป 4 ช 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 23 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
     73/31 ถ.จันทร์สว่าง อ.เมือง       
      จ.พิจิตร โทร 083-07164343        
5     บริษัท คโูบต้าทั่งทอง  จ ากดั    1.พนักงานการตลาด 1 ญ 305 บาท/วัน ปวส.  ขึ้นไป 20 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
     105  ม.14  ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก    2.พนักงานธุรการ 1 ญ 305 บาท/วัน ปวส.ขึ้นไป 20  ปี  ขึ้นไป  
      จ.พิจิตร  โทร.056 – 653221    3.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ญ 305  บาท/วัน ปวส.ขึ้นไป 20  ปี  ขึ้นไป  
         
6     บริษัทพัฒนาทรัพย์ อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ากัด    เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้ 1 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 24 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
    15 ม.8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร    ทางโทรศัพท์      
 โทร 056-615200        

7     บริษัท เอ ซ ี7 กรุ๊ป จ ากดั    เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 3 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 ขึ้นไป 20 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
     720/10/11 ถ.บุษบา ต.ในเมือง    (ท าสัญญา)      
     จ.พิจิตร โทร 089-6354468        

8     ปั้มน้ ามันหลิมศิริวงค์    1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
       118 ม.8 ต.ในเมอืง  อ.เมอืง     2.พนักงานหน้าลาน 5 ช/ญ 305 บาท/วัน ป.6 ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  
       จ .พิจิตร โทร 056-611393        

9       หจก.ศรีพระจันทร์ ค้าเหล็ก     1.ช่างเชื่อม 2 ช 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 30 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
       145 ม.5 ต.ห้วยเหตุ อ.ตะพานหิน     2.พนง.ขับรถปูน 2 ช 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป   
       จ.พิจิตร โทร 056-624105        

10      บริษัท ไทยลอตอเต ้จ ากดั     พนง.ขายหน่วยเงินสด 4 ช/ญ 305 บาท/วัน ม. 3 ขึน้ไป 20 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสงัคม
       27/99-100  ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง        
       จ.พิจิตร โทร 083-0962048        

11       บ.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว     1.ช่างไฟฟ้า 1 ช 11,000 บาท ปวช. ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  -มีประกันสงัคม
       22 ม.11 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก     2.พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 10,000 บาท ปวช.ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  
       จ.พิจิตร โทร 056-657021     3.พนง.ขับรถส่งเอกสาร 1 ช 12,000 บาท ปวช.ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  

12       บ.เอส ซี ฟอร์มูลเลเตอร์     1.พนักงานขับรถใหญ่ 2 ช 9000 บาท 9000 บาท 9000 บาท  -มีประกันสงัคม
       394/1 ม.3 ต.ห้วยเกต ุอ.ตะพานหิน     2.ผู้ช่วยพนักงานขับรถ 4 ช 9000 บาท 9000 บาท 9000 บาท  
       จ.พิจิตร โทร 056-621096        
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สะโพกไก่ย่างซอีิ๊ว(ยะคิโทร)ิ” สไตลญ์ีปุ่น่

ส่วนผสม

สะโพกไก่ 2 ชิ้น

เหล้าจีน (หรือสาเกก็ได)้ 2 ช้อนโต๊ะ

เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ

พริกไทย

ส่วนผสมซอส

ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น 2 ช้อนโต๊ะ

มิริน 2 ช้อนโต๊ะ

น้้าตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ

ซุปปลาโอ 1 ช้อนโต๊ะ

วิธที้า

1.หมักไก่เข้ากับเหล้าจีน เกลือ พริกไทย คลุกให้ท่ัวๆ พักไว้ในตู้เย็นสักครึง่

ชั่วโมง

2.หั่นเนื้อไก่เป็นชิ้นๆ

3.หั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็เสียบไม้รอ

4.ผสมซอสถั่วเหลือง มิริน น้้าตาล ซุปปลาโอ ให้เข้ากัน ชอบแบบหวานๆ ก็

เพิ่มมิรินลงไป

5.ตั้งกระทะรอไว้ ใส่น้้ามันเล็กน้อย แล้วก็เปิดไฟอ่อนๆ แล้วก็ค่อยๆ เรียงไก่

ลงไป ย่างใหสุ้กน่าจะสัก ข้างละ 3 นาที ระวังไหม้นะครับ อันน้ีไหม้ไปนิดนึง

6.ทาซอสที่ผสมไว้ แล้วก็อาจจะเหยาะพริกไทยนิดหน่อย ให้ซึมเขา้เน้ือ



5 วิธีหางานที่ใช่ ได้งานที่ชอบ

 

          ส ารวจตัวตน – เรียกได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่คุณควรตอบตัวเองให้ได้ว่า คุณชอบท างานอะไร 
ลักษณะไหน ทักษะอะไรคือความโดดเด่นที่คุณมี หรือที่คนอ่ืนมักพูดถึงมากที่สุด โดยอาจเขียนออกมา
เป็น Mind Map เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน แล้วจะพบว่า ตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นเหมาะสมกับ
งานอะไร

          แบบทดสอบตัวเอง – เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยตอกย้ าความมั่นใจให้คุณค้นพบงานที่ใช่ได้เร็วขึ้น 
ลองค้นหาแบบทดสอบเกี่ยวกับอาชีพที่มีมากมายหลายรูปแบบจากเว็บไซต์หรือหนังสือส ารวจตนเอง ค าตอบ
ที่ได้จะช่วยวิเคราะห์ความช านาญ ทักษะ และบุคลิกของคุณว่าเหมาะกับอาชีพอะไร ซึ่งอาจช่วยให้คุณ
ตัดสินใจได้ว่า งานที่ก าลังหาหรือที่ก าลังท าอยู่เหมาะกับคุณแล้วหรือยัง

          ท่ีปรึกษาคู่คิด – บางทีตัวคุณเองก็มองไม่เห็นศักยภาพที่แฝงอยู่ภายใน ลองมองหาใครสักคนไว้คอย
เป็นที่ปรึกษาที่สามารถแนะน าจุดแข็งจุดอ่อน วิเคราะห์ตัวตน หรือช่วยบอกแนวทางพัฒนาทักษะในการ
ท างานของคุณให้มีมากขึ้น เพื่อเสริมความมั่นใจให้คุณรู้ว่าก าลังเดินทางมาสู่อาชีพที่ใช่แล้วจริง ๆ

           เจาะลึกข้อมูล – เป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งคุณรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ชอบมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท าให้
ตอบตัวเองได้ว่างานที่ก าลังมองหาอยู่นั้นตรงใจใช่ส าหรับคุณแล้วหรือยัง ซึ่งอาจใช้วิธีสอบถามคนรู้จักที่ท างาน
ในอาชีพนั้น หรือดูในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อย่าง Facebook Line ก็จะท าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น และ
หากคุณได้เรียกเข้าไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทที่สมัครงานไว้ด้วยแล้ว   ก็ไม่ควรพลาดโอกาสสอบถาม                
ผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดในต าแหน่งงานที่คุณสมัคร โครงสร้างบริษัท และวัฒนธรรมองค์กร แล้ว
กลับมาพิจารณาว่าคุณชอบหรือไม่ อย่างไร

          เปิดโอกาสให้ตัวเอง – บางคร้ังการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอกับเส้นทาง หรือคนในวงการใหม่ ๆ 
อาจท าให้ค้นพบว่า งานในฝันที่ก าลังมองหานั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม ลองปรับทัศนคติ เปลี่ยนความกลัวให้เป็น
ความกล้า ก้าวออกมาสู่ประสบการณ์แปลกใหม่ ด้วยการลองท าสิ่งใหม่นั้น นอกจากทักษะความรู้และคอนเน็ค
ชันที่ได้เพิ่มขึ้น ไม่แน่นะ…งานที่ใช่อาจรอคุณอยู่
          



ภาพกิจกรรม

ในระหว่างวันที่  19-20  มิถุนายน   2560   จัดกิจกรรมเพ่ิมอาชีพ  เพิ่มรายได้ อบรมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน     
ผู้ต้องการประกอบอาชีพ จ านวน 20  คน  หลักสูตร “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  สู่อาชีพที่ยั่งยืน” ณ กลุ่ม
เกษตรกรพอเพียง ต าบลรังนก  อ าเภอ  สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  ออกพ้ืนที่ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม  ณ วัดดงเสือเหลือง  ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนใช้บริการ
จัดหางานและแนะแนวอาชีพ จ านวน 104 คน สมัครงาน จ านวน 4 คน 






