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             กระทรวงแรงงานแจง แรงงานต่างด้าวท างานรับจ้างขับขี่ยานยนต์หรือยานพาหนะ เช่นขับวินมอเตอร์ไซต์ 
เป็นต้น มีความผิด เพราะเป็นงานห้ามคนต่างด้าวท า และหากมีใบอนุญาตท างานแต่ท างานแตกต่างจากประเภทงาน 
นายจ้างท้องที่หรือเงื่อนไขในการท างาน ตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน จะมีความผิดตามพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซึ่งขณะนี้สามารถ
ด าเนินคดีได้ เนื่องจากไม่เข้าข่ายการยกเว้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560
         นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้แจงกรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาท างาน
ขับวิน   มอเตอร์ไซต์นั้นมีความผิด เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวท า ตามประกาศก าหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ.2522 คืองานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คนต่างด้าวดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ดังนี้
 1) หากท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานจะมีความผิดตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 101
 2) หากมีใบอนุญาตท างานแต่ท างานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่หรือเงื่อนไขในการท างาน ตามที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน จะมีความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 121 
อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซต์ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นบทลงโทษตามมาตรา 101 จนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 แต่หากแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาต
ท างานประเภทอื่นและมาขับขี่     วินมอเตอร์ไซต์จะมีความผิดตามมาตรา 70 ประกอบมาตรา 121 ซึ่งสามารถ
ด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย โดยจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการท างานของแรงงานเมียนมาที่ขับวินมอเตอร์ไซต์
ในครั้งนี้ต่อไป 
         นายวรานนท์ฯ กล่าวต่อว่า ส าหรับกรณีที่มีข่าวว่าวินมอเตอร์ไซต์ชาวเมียนมาเรียกเก็บเงินจากแรงงานเมียน
มาด้วยกันโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการอ านวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทางของหน่วยงานรัฐนั้น 
เก่ียวกับเร่ืองนี้ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเน้นย้ าให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุก
คนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใส ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีค าสั่งไม่ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใด โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น หากพบกระท าผิดจะต้องด าเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และ
ทางปกครองกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด

แรงงานต่างด้าวท างานขับวินมอเตอร์ไซต์หรือขับข่ียานยนต์ 
มีความผิด เป็นงานห้ามคนต่างด้าวท า 



                                            บรรณาธิการ
นางสาวมยรีุ   เมฆกิตติคุณ จัดหางานจังหวัดพจิิตร
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
นายทินพันธ์ุ   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน

                        กระทรวงแรงงาน เผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาใน      
ประเทศไทย ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา โดยกลุ่มที่
ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองบุคคล (CI) และใบอนุญาต
ท างานได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น)  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่
วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
     นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ขณะนี้ทางการเมียนมาเตรียมเปิด
ศูนย์บริการเพื่อการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยแล้วจ านวน 9 ศูนย์ ส าหรับให้บริการตรวจ
สัญชาติแรงงานเมียนมาที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและขอใบอนุญาตท างาน (WP) คือ 1) ศูนย์
บริการฯ จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 69/30 หมู่ 1 ต.มหาชัย (เทศบาลนครสมุทรสาคร) อ.เมืองสมุทรสาคร               
จ.สมุทรสาคร 2) ศูนย์บริการฯ จังหวัดสมุทรสาคร สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลต าบลท่าจีน อ .เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 3) ศูนย์บริการฯ จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์         
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 4) ศูนย์บริการฯ จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6-7 หมู่ 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่
สาย จ.เชียงราย 5) ศูนย์บริการฯ จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 6) ศูนย์บริการฯ 
จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ า อ.ระนอง จ.ระนอง 7) ศูนย์บริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ 
ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 8) ศูนย์บริการฯ 
จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 135 หมู่ 2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และ 9) ศูนย์บริการฯ จังหวัด
สงขลา ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
             ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการคือ 1. แรงงานเมียนมาน าหนังสือรับรองให้ไปตรวจสัญชาติซึ่งได้รับจากศูนย์
คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 
สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
2. แรงงานเมียนมาช าระค่าธรรมเนียม เป็นค่าเอกสารรับรองบุคคล (CI) จ านวน 310 บาท และใบอนุญาตท างาน 
(WP) จ านวน 560 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) โดยถ่ายใบเสร็จรับเงิน (Slip) ไว้เพื่อป้องกันหมึกจาง
หาย เพื่อใช้เก็บเป็นหลักฐาน 3. น าหนังสือรับรองที่ได้จากศูนย์คัดกรองฯ และใบเสร็จรับเงิน (Slip) ไปที่ศูนย์บริการฯ 
เพื่อตรวจสัญชาติ และตรวจลงตราวีซ่าท างาน (Visa Non Immigrant L-A) โดยช าระเงิน 500 บาท และตรวจ
สุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 500 บาท 4. แรงงานรอรับใบอนุญาตท างาน (WP)
            นายวรานนท์ฯ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีนายจ้างผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง -ลูกจ้างแล้วจ านวนกว่า 
130,000 ราย แรงงานต่างด้าวผ่านการคัดกรองจ านวนกว่า 481,000 คน ไม่ผ่านกว่า 12,000 คน และขอย้ าเตือนว่า
แรงงานที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างแล้วได้รับหนังสือรับรองให้ไปตรวจสัญชาติ ให้รีบด าเนินการ
ภายในก าหนดระยะเวลา หากเกินก าหนดจะต้องกลับประเทศ และหากประสงค์จะท างานในประเทศไทยจะต้องเข้ามา
ในรูปแบบ MOU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร หรือโทร.สายด่วน 1694

กระทรวงแรงงานเตือน ! แรงงานลาวกลุ่มถือบัตรชมพู รีบไปปรับสถานภาพที่ไอทีสแควร์ด่วน !
 ก่อนบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 28 สิงหาคมนี้



ความต้องการแรงงาน

          ความต้องการแรงงาน
 นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                   แจ้งความต้องการกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
     พิจิตรมีต าแหน่งงานว่าง 78 อัตรา

   ผู้สมัครงาน
                   มีผู้มาสมคัรงานกบัส านักงานจัดหางาน 84 คน                                   

การบรรจุงาน
มีผู้ไดร้ับการบรรจุงาน  70 คน  ชาย   10  คน

                                                              หญิง   60 คน

 1. พนักงานขาย       30   อัตรา    
 2. พนักงานธุรการ       24   อัตรา 
 3. พนักงานบัญชี       14   อัตรา
 4. เสมียน       12   อัตรา
 5.พนักงานฝ่ายผลติ       9   อัตรา
 6.พนักงานท่ัวไป        7    อัตรา

     

ต าแหน่งท่ีนายจ้าง /สถาน
ประกอบการที่ต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
  1.พนักงานขาย            35   อัตรา   
  2.พนักงานแคชเชียร       18    อัตรา  
  3.พนักงานบริการลูกค้า    12    อัตรา
  4. พนักงานฝ่ายผลิตจ านวน 10  อัตรา
  5. พนักงานบัญชี              7   อัตรา
  6. แม่บ้าน                      6   อัตรา
  7. พนักงานท่ัวไป              5   อัตรา
  

ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  32  คน  ระดับปวส.         จ านวน  28  คน
ระดับปริญญาตรี   จ านวน 12  คน ระดับปวช. จ านวน7คน         
ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 คน

อายุผู้สมัครงาน

อายุ 18-24 ปี จ านวน 37 คน 
อายุ 25-29 ปี จ านวน 28 คน 
อายุ 30-39 ปี จ านวน 15 คน   
อายุ 50-59 ปี จ านวน 10 คน 
ตามล าดับ 

สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนสงิหาคม 2560



สถานการณ์ตลาดแรงงานจงัหวดัพิจิตร

อาชีพที่นายจ้าง/
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 30 38.46 1. มธัยมศึกษา 32  41.02 1. 18-24 37 47.43

2.พนกังานธุรการ 24 30.77 2..ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 12 15.38 2. 25-29 28 35.89

3.. พนกังานบญัชี 14 17.95 3. ประถมศึกษา 12 15.38 3. 30-39 15 19.23

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 35 41.67 1. มธัยมศึกษา 36 42.86 1.18-24 28 33.33

2.พนกังานแคชเชียร 18 21.43 2.ประถมศึกษา 20 23.81 2. 30-39 15 17.86

3.พนกังานบริการ 12 14.28 3. ปริญญาตรี 8 95.23 3. 25-29 7 8.33

2.   ผู้ลงทะเบียนหางาน
จากการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิจิตรประจ าเดือนสิงหาคม 2560 มีผูล้งทะเบียน

สมคัรงานทั้งส้ิน  จ านวน 84 คน เพศชาย 16 คน เพศหญิง  68 คน

       1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจา้งแจง้ความตอ้งการ(ต าแหน่งงานวา่ง) จ านวน 78 อตัรา เป็นเพศชาย  - อตัรา เพศหญิง   อตัรา ไม่ระบุ 78 อตัรา
สรุปผลไดด้งัน้ี

3.การบรรจุงาน
 ในเดือนสิงหาคม 2560 มีผูไ้ดรั้บการบรรจุงาน จ านวน 70 คน เพศชาย 10 คน เพศหญิง 60 คน

9ต 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.พนกังานขาย 32 45.71 1. มธัยมศึกษา 34 48.57 1.18-24 25 35.71

2.พนกังานฝ่ายผลิต 16 22.86 2. ปริญญาตรี 12 17.14 2. 30-39 9 12.86

3. เสมียน เจา้หนา้ท่ี 9 12.86 3. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 8 11.43 3. 25-29 5 7.

4.ผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน
    ผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงานประจ าเดือนสิงหาคม 2560  มีผูข้ึ้นทะเบียนประกนัตนกรณีวา่งงาน ณ ส านกังานจดัหางาน
จงัหวดัพิจิตร จ านวน 328 คน เป็นเพศชาย จ านวน  148 คน  เป็นเพศหญิง 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 และ 54.88  ของผู ้
ทะเบียนประกนัตนกรณีวา่งงาน ตามล าดบั 



ผกักาดขาวลยุสวน แคลอรีต า่พงุไม่ล า้พร้อมวิธีท าน ้าจ้ิมสดุแซ่บ

ส่วนผสม ผกักาดขาวลยุสวน

• ผกักาดขาว 1 หวั (เลอืกตน้ทีใ่บใหญ่)
• น ้ามนัร าขา้ว 2 ชอ้นโต๊ะ
• กระเทยีมกลบีใหญ่ สบัละเอยีด 3 ชอ้นโต๊ะ
• เนื้อสนัในหมบูด 200 กรมั
• ซอสปรงุรส 1 ชอ้นชา
• ซอสหอยนางรม 2 ชอ้นโต๊ะ
• น ้าตาลทราย 1 ชอ้นชา
• พรกิไทยป่น 1/4 ชอ้นชา
• วุน้เสน้ (แช่น ้าใหนุ่้ม หัน่ท่อน) 100 กรมั
• แครอทสบั 1/2 ถว้ย
• เหด็หหูนูด าซอยเสน้ 1/2 ถว้ย
• ใบโหระพา 10 ใบ
• ใบสะระแหน่ 15 ใบ
• น ้าเปล่า
• เกลอืป่นเลก็น้อย
• น ้าเปล่าผสมน ้าแขง็

ส่วนผสม น ้าจ้ิมลุยสวน

• รากผกัชซีอย 2 ราก
• กระเทยีมไทย 10 กลบี
• พรกิขีห้นูสวนสเีขยีว 20 เมด็
• น ้ามะนาว 3 ชอ้นโต๊ะ
• น ้าปลา 1+1/2 ชอ้นโต๊ะ
• น ้าตาลทราย 1 ชอ้นโต๊ะ

วิธีท าผกักาดขาวลยุสวน
     1. เตรยีมน ้าจิม้ โดยโขลกรากผกัชกีบักระเทยีมใหแ้หลก ใส่พรกิขีห้นูสวนลงไปโขลกให้
ละเอยีด ปรงุรสดว้ยน ้ามะนาว น ้าปลา และน ้าตาลทราย ตกัใส่ถว้ย เตรยีมไว้
     2. ตดัโคนผกักาดขาวและแกะใบผกักาดออกมาทลีะใบ และตม้น ้าเปล่าใหเ้ดอืด ใส่เกลอืปน่
เลก็น้อย ใส่ใบผกักาดขาวลงลวกจนใบนิ่ม ตกัขึน้แช่น ้าเปล่าผสมน ้าแขง็เพื่อคงสใีหเ้ขยีวสด     
ตกัขึน้พกัใหส้ะเดด็น ้า 
     3. เตรยีมผดัไส ้โดยตัง้กระทะใส่น ้ามนัร าขา้วพอรอ้น ใส่กระเทยีมลงผดัพอหอม ใส่เนื้อหมู
ผดัใหสุ้ก ปรงุรสดว้ยซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม น ้าตาลทราย และพรกิไทยปน่ ผดัใหเ้ขา้กนั
     4. ใส่วุน้เสน้ แครอท และเหด็หูหนูด า ผดัจนส่วนผสมแหง้ขึน้เลก็น้อย ตกัใส่ถว้ยพกัไวใ้หเ้ยน็
     5. น าใบผกักาดขาวทีส่ะเดด็น ้าแลว้วางลงบนเขยีงสะอาด ตกัไสท้ีผ่ดัไวใ้ส่ตรงกลางใบ ใส่ใบ
โหระพา ใบสะระแหน่ อยา่งละ 2-3 ใบ พบัมว้นใหส้วยงาม หัน่ครึง่ จดัเสริฟ์พรอ้มน ้าจิม้ลุยสวน

ท่ีมา  :  https://cooking.kapook.com/view166402.html



6 ค าพูดง่าย ๆ ที่ควรใช้กบัเพือ่นร่วมทีม

  1. ค าว่า “เรา” เป็นค าสรรพนามง่าย ๆ ที่แสดง
ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตัวผู้ พูดกับ
เพ่ือนร่วมทีม เน้นย้ าว่าเราคือทีมเดียวกัน แม้จะมี
บทบาทหน้าที่หรือความสามารถที่แตกต่างกัน      
แต่ค าว่า “เรา” นี่แหละที่จะเชื่อมทีมไว้ด้วยกัน ไม่
มีใครโดดเดี่ยวล าพัง และต้องก้าวเดินไปพร้อมกัน…
สู่จุดหมายเดียวกัน

   2. ขอบคุณ ค าพูดที่ควรเป็นค าติดปากไม่ว่าจะ
ในการท างานหรือใช้ชีวิตประจ าวัน เมื่อมีใครท า
อะไรให้เราแม้เพียงเล็กน้อย สิ่งที่ไม่ควรขาดก็คือ
ค าว่า “ขอบคุณ” เพราะค าพูดง่าย ๆ วลีสั้น ๆ นี้
ท าให้ผู้รับค าขอบคุณรู้สึกมีความสุขกับการให้ 
และมีก าลังใจในการท าดีต่อกัน พลังของค าพูด   
ดี ๆ ที่มาจากใจจริง สามารถส่งต่อความสุข และ
รักษามิตรภาพไว้ได้เสมอ

  3. ขอแรงหน่อย คนที่อยู่ร่วมกันย่อมต้องพ่ึงพา 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ เสมอ ตั้งแต่เรื่องเล็กไป
จนถึงเรื่องใหญ่ เพราะหลาย ๆ เรื่องเราไม่อาจท า
ได้โดยล าพังตัวคนเดียว การจะขอความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนในทีมนั้น จึงต้องสื่อสารอย่างมีศิลปะ 
เพ่ือให้เพ่ือนร่วมทีมได้รับรู้ว่าตัวเราต้องการความ
ช่วย เหลือจริ ง  ๆ  นอกจากนี้ ค า พูดขอความ
ช่วยเหลือยังแสดงให้เห็นว่าตัวเราให้ความส าคัญ
และความไว้วางใจอีกฝ่ายมากเพียงใด

 4. คิดเห็นอย่างไร การท างานเป็นทีมย่อมต้องมี
พูดคุย ระดมสมอง ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยกันเป็น
ปกติ เมื่อต้องพูดคุยกัน ให้ละทิ้ง ego ละวางตัวตน 
ไม่ยึดความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ รับฟังเพ่ือนร่วม
ทีม ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความเห็น ด้วยค าพูด 
“คุณคิดอย่างไร ?” เพราะทุกความคิดเห็นอาจเป็นตัว
แปรไปสู่ความส าเร็จของทีมได้ ดังนั้นควรร่วมกันแชร์ 
แบ่งปันความคิดเห็นกับผู้อ่ืน และหาข้อสรุปที่มาจาก
ความคิดเห็นอันหลากหลายของสมาชิกในทีมอยู่เสมอ

5. ท าได้ดี ค าชื่นชมเล็ก ๆ น้อย ๆ ดีต่อใจส าหรับทุกคน 
เป็นค าที่มีความหมายยิ่งใหญ่ สร้างความรู้สึกที่ดีให้ผู้ได้ยิน
ทุกครั้ง การยกย่องความดีของผู้ อ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือน    
ร่วมทีมจึงเป็นสิ่งควรปฏิบัติเป็นประจ า เพ่ือเสริมแรงสร้าง
ก าลังใจให้ทุกคนตั้งใจท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจากการ
ชื่นชมกันแล้ว ก็ต้อง balance ด้านตรงข้ามให้สมดุลกัน 
การต าหนิก็เป็นเรื่องที่ต้อง feedback ด้วยเช่นกัน       
โดยเน้นการติ เ พ่ือก่อ ติ เ พ่ือน าไปสู่การแก้ ไขในเชิง
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งช่วยกันแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขไป
ด้วยทุกครั้งในลักษณะเหมือนพ่ีเตือนน้อง เพ่ือนเตือน
เพ่ือน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้

ที่มา  https://th.jobsdb.com/th-
th/articles/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E
0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%81%E0
%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0
%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0
%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1

6. ผิดไปแล้ว การท าผิดแล้วยอมรับผิดเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
ในความซื่อสัตย์และความกล้าหาญ ที่กล้าพูดในสิ่งที่ตนเอง
ได้ท าผิดพลาดไป เป็นวิธีแสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้น 
ก่อนจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในล าดับต่อไป ค าพูดนี้ช่วย
ลดความขัดแย้งภายในทีมและลดระดับความถือดีภายในตัว
เราได้อย่างมาก การท าผิดแล้วไม่ยอมรับผิด แม้ว่าจะดึงดัน
จนได้เป็นฝ่ายถูกในที่สุด แต่ผลที่ตามมาก็คือความรู้สึกที่
เรียกกลับคืนมาไม่ได้ มิตรภาพที่แตกร้าว และความสามัคคี
ที่ลดน้อยลง จ าไว้ว่าคนเราเกิดมาไม่เคยมีใครไม่ท าอะไร
ผิดพลาด เป็นเรื่องธรรมดาของโลก และความผิดบางอย่าง
เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ว่า
ความผิดจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ทีมควรท าคือร่วมมือกันหาทาง
แก้ไข นี่คือทางออกท่ีดีที่สุด



ภาพกจิกรรม

   วันอังคารท่ี 22 สิงหาคม 2560 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ให้บริการจัดหางานเคลื่อนท่ี
โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานท าน าชุมชนเข้มแข็ง แนะแนวการ
ประกอบอาชีพอิสระ และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการจัดหางานให้กับประชาชนท่ัวไปและผู้ว่างงาน 
ณ วัดห้วยแก้ว หมู่ 2 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
(นายวีระศักดิ์ วิจิตรแ์สงศรี) เป็นประธาน
ผู้มาใช้บริการ  จ านวน   122 คน                            
ผู้ขึ้นทะเบียนหางาน  จ านวน      2 คน

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรได้จัดตั้งสถานที่ตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์ นายจ้าง -ลูกจ้าง จังหวัด
พิจิตร ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2560 โดยมีนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวมาคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง-ลูกจ้าง ซึ่งเป็นนายจ้าง จ านวน 211 ราย แบ่งเป็น บุคคลธรรมดา 
187 ราย นิติบุคคล 24 ราย และแรงงานต่างด้าวจ านวน 591 ราย แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 369 ราย       
ลาว 127 ราย และกัมพูชา 95 ราย



    จัดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2560 โดย ส านักงานจัดหา
งานจังหวัดพิจิตร ณ CK Convention HALL ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแรงงานต่างด้าวจ านวน   73  ราย แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 67 ราย ลาว 6 
ราย และกัมพูชา 0 ราย

ภาพกจิกรรม


