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ช่องทางการติดต่อต าแหน่งงานว่าง www.facebook.com/profile.php?id=100010989645545

        

 คนต่างด้าวท่ีได้รับการอนุญาตท างานในจังหวัดพิจิตร 

ประเทศที่แรงงานไทยในพิจิตร เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศมากท่ีสุด 3 อันดับแรก

บุลคลิกภาพของคุณที่บริษัทต้องการ

ผู้มาใช้ศูนย์ตรีเทพ ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 

ต าแหน่งงานว่าง

อาชีพอิสระ (แบรนด์ทาร์ตไข่ คณุตา)

ภาพกิจกรรม 

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

 
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันส าคัญของ 
ศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา
เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” 
วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันท่ีมี   
พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์

วันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
วันเข้าพรรษา เป็นวันส าคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่
พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ตลอดฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้
บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมท่ีอ่ืน หรืออาจพูดเป็นภาษาท่ัวไป
ว่า จ าพรรษา (พรรษา แปลว่า ฤดูฝน , จ า แปลว่า พักอยู่) 
พิธีเข้าพรรษานี้ ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์โดยตรง 
ไม่สามารถละเว้นได้ทุกกรณี ซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติจะเริ่ม
นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง 
ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 
11 หรือวันออกพรรษา 

เตือน! ผู้ประสงค์จะไปท างานในไต้หวัน ระวังถูกหลอกผ่าน
ส่ือ Social Media

 

เชิญชวนผูส้นใจหางานท าผ่านตู้งาน JOB BOX



ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
ที่ปรึกษา/อ านวยการจัดท า
นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ    จัดหางานจังหวัดพิจิตร
กองบรรณาธิการ      
นางสาวปุณกิา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นายวิกรม ก้วนเผ่า นิติกรช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ ค าปาตัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชนัญญ์ทิชา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน
นางพัชรีย์ อินทร์ธนู นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธุ์   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นายดิลก จันทร์สว่าง นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปัณฑ์ชนิต          จันทวงษ์ นักวิชาการแรงงาน



แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในจังหวัดพิจิตร มีจ านวนท้ังสิ้น  1,837  คน
แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้
- แรงงานต่างด้าวกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ  จ านวน  1,356  คน
- แรงงานต่างด้าวกลุ่มน าเข้า MOU จ านวน  363  คน
- ต่างด้าวมาตรา 9 ทั่วไป จ านวน 103 คน
- ชนกลุ่มน้อย มาตรา 13 (4) จ านวน  15 คน

จ านวนนายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว มีจ านวนทั้งสิ้น 578 ราย 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้ดังนี้
-  นายจ้างกลุ่มต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและแรงงานต่างด้าวกลุ่มน าเข้า MOU 
   จ านวน 529 ราย
-  นายจ้างกลุ่มต่างด้าวมาตรา 9 ทั่วไป จ านวน 35 ราย
-  นายจ้างกลุ่มชนกลุม่น้อย มาตรา 13 (4) จ านวน 14 ราย
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ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562



1.ประเทศคเูวต 
จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  29.41 %

3.ประเทศเนเธอร์แลนด์
จ ำนวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 

8.82 %

2.ประเทศสงิคโปร์ 
และประเทศโอมำน

จ ำนวน 4 คน (รวม 8 คน ) คิด
เป็นร้อยละ 23.53 %

จากจ านวนผู้แจ้งการเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ re – entry 
ประจ าเดือนพฤษภาคม จ านวน 34 คน





เสียบบัตรประชาชน
กรอกความต้องการของท่าน
กดปุ่ม “ค้นหา” ต าแหน่งงานว่าง
เลอืกบริษัทท่ีสนใจ ส่ง E-mail หาตัวเอง

 ดูต าแหน่งงานว่างได้ทัว่ประเทศ

 สะดวก รวดเรว็ ประหยัดเวลา และลด

ค่าใช้จ่าย 

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

จับคู่คนได้ตรงงาน จัดหางานได้ตรงใจ
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้งาน “Job Box”

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 
โทร. 0 5661 2834 ตอ่ 17 , 19

ติดตั้งให้บริการ 4 แห่ง
1. เรอืนจ าจังหวัดพิจติร                       อ.เมืองพิจิตร

2. บริษัท สหแสงชัย มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด      อ.เมืองพิจิตร

3. บิ๊กซี มาร์เก็ต ตะพานหิน                  อ.ตะพานหิน

4. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร      อ.เมืองพิจิตร



  สถานการณต์ลาดแรงงานจังหวดัพจิิตร
ประจ าเดือน มิถนุายน 2562

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ให้บริการจัดหางานเดือนมิถุนายน 2562 มีนายจ้าง/สถาน
ประกอบการจ านวน 32 ราย แจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จ านวน 382 อัตรา เทียบกับเดือนที่ผ่านมา
พบว่าความต้องการแรงงานลดลง  46 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 12.04 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 95 คน เทียบกับเดือนที่ผ่าน
มาลดลง 104 คน  คิดเป็นร้อยละ 109.47 ได้รับการบรรจุงาน 78 คน เทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 128.20   

      เปรียบเทียบต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน 
                            เดอืน มิ.ย.62 กับเดือน พ.ค.62
       

1. ความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง)

    ต าแหน่งงานวา่ง เดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 382 อัตรา เป็นเพศชาย 84 อัตรา เพศหญิง 232 อัตรา ไมร่ะบุเพศ 66 อัตรา  

ความต้องการแรงงานจ าแนกตามอาชีพ
พนักงานฝุายผลิต จ านวน 132  อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 34.55     
พนักงานขาย  จ านวน 83   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 21.73   
พนักงานบัญชี  จ านวน 63   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 16.49   
พนักงานธุรการ  จ านวน 42   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 10.99    
พนักงานทั่วไป  จ านวน 39   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 10.21    
แม่บ้าน  จ านวน 23   อัตรา   คิดเป็นร้อยละ  6.02   



ความต้องการแรงงานจ าแนกตามระดบัการศีกษา
 ปวส. จ านวน  132 อัตรา คิดเป็นร้อยละ  34.55
 ปวช. จ านวน  105  อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.49
 ปริญญาตรี จ านวน   67  อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.54 
 มัธยมศึกษา  จ านวน   42  อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.99
 ประถมศึกษา    จ านวน   36  อัตรา คิดเป็นร้อยละ   9.42  

ความต้องการแรงงานจ าแนกตามช่วงอายุ
อายุ 18-24 ปี จ านวน 128 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 33.51 
อายุ 25-29 ปี จ านวน   97 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ25.39
อายุ 30-39 ปี จ านวน   79 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ20.68
อายุ 40-49 ปี จ านวน   52 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ13.61
อายุ 50-59 ปี จ านวน   26 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ6.81

2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการ เดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 95 คน เป็น เพศชาย จ านวน 21 คน เพศหญิง จ านวน 74 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจ าแนกตามอาชีพ
พนักงานฝุายผลิต จ านวน 32  คน   คิดเป็นร้อยละ 33.68 
พนักงานขาย      จ านวน 22  คน   คิดเป็นร้อยละ 23.16 
พนักงานบัญชี     จ านวน 16   คน  คิดเป็นร้อยละ 16.84 
พนักงานธุรการ   จ านวน 12   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.63 
แม่บ้าน            จ านวน   8   คน  คิดเป็นร้อยละ   8.42 
พนักงานทั่วไป    จ านวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ   5.26  



ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา
ปวส.          จ านวน  36  คน   คิดเป็นร้อยละ 37.89 
ปริญญาตรี    จ านวน  25  คน   คิดเป็นร้อยละ 26.31
ปวช.           จ านวน  17  คน   คิดเป็นร้อยละ 17.89
มัธยมศึกษา   จ านวน  10  คน   คิดเป็นร้อยละ 10.53
ประถมศึกษา  จ านวน   7  คน   คิดเป็นร้อยละ   7.37

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ าแนกตามช่วงอายุ
อายุ 18-24 ปี  จ านวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 
อายุ 25-29 ปี  จ านวน 28  คน    คิดเป็นร้อยละ 29.47 
อายุ 30-39 ปี  จ านวน 19  คน    คิดเป็นร้อยละ 20.00 
อายุ 40-49 ปี  จ านวน 11  คน    คิดเป็นร้อยละ 11.58
อายุ 50-59 ปี  จ านวน   5  คน    คิดเป็นร้อยละ   5.26

3. การบรรจุงาน
ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน เดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 82.10 ของผู้สมัครงานมาใช้
บริการ เป็นเพศชาย 15 คน เพศหญิง 63 คน

การบรรจุงานจ าแนกตามอาชีพ
พนักงานฝุายผลิต จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ  38.46
พนักงานขาย จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.08 
พนักงานขาย จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.95
พนักงานธุรการ จ านวน   9   คน  คิดเป็นร้อยละ 11.54
พนักงานทั่วไป จ านวน   4   คน  คิดเป็นร้อยละ   5.13  
แม่บ้าน จ านวน   3   คน  คิดเป็นร้อยละ   3.85  



การบรรจุงานจ าแนกตามระดับการศึกษา
ปวส.            จ านวน  26  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ปริญญาตรี     จ านวน  22  คน     คิดเป็นร้อยละ 28.20
ปวช.            จ านวน  16  คน คิดเป็นร้อยละ 20.51
มัธยมศึกษา    จ านวน   9   คน คิดเป็นร้อยละ 11.54
ประถมศึกษา  จ านวน   5   คน คิดเป็นร้อยละ  6.41

การบรรจุงาน จ าแนกตามช่วงอายุ
อายุ 18-24 ปี  จ านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.89     
อายุ 25-29 ปี  จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.36
อายุ 30-39 ปี  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.23
อายุ 40-49 ปี  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.82
อายุ 50-59 ปี  จ านวน    6  คน  คิดเป็นร้อยละ   7.69

(ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครสนใจมากที่สุด 3 อนัดับแรก  

พนักงานทั่วไป

พนักงานขาย

พนักงานธุรการ

ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครได้รับการบรรจุงาน 3 อันดับแรก  

พนักงานทั่วไป

พนักงานขาย

พนักงานบัญชี

ผู้มาใช้บริการศูนย์ตรีเทพประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
จ านวน 30 คน ได้รับการบรรจุงาน 14 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.66



บุคลิกภาพของคุณที่บริษัทต้องการ
การประเมินความประทับใจ
          จะเริ่มนับตั้งแต่พฤติกรรมที่ไม่ใช่ค าพูด และพฤติกรรมที่เป็นคนพูดในลักษณะต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่ควร
หรือไม่ควรพูดในช่วงการสัมภาษณ์ และจะถูกรวมเป็นลักษณะทางบุคลิกภาพต่างๆ ของคุณ หรือผู้สัมภาษณ์บาง
คนอาจเกิดอคติส่วนตัวจึงอาจจะท าให้ไม่ได้รับเข้าท างานก็เป็นได้แม้ว่าคุณจะตอบค าถามได้ดีเลศเพียงใดแต่เมื่อ
พบกันครั้งแรกแล้วไม่ถูกชะตาก็คงต้องถือว่าเป็นกรรมเก่าแล้วกัน หรืออีกสาเหตุคือเขามีคนที่เตรียมไว้แล้วแต่
การเรียกสัมภาษณ์เพ่ือเป็นธรรมเนียมในการรับคนเท่านั้น ซึ่งทั้งสองกรณีคุณก็ไม่สามารถท่ีจะโทษใครได้
          การไม่ได้งาน อาจเกิดจากการตกสัมภาษณ์ หรือมีสาเหตุมาจากตัวเอง และอาจจะหมายความว่า คุณมี
ลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมที่จะรับต าแหน่งนั้นๆ ก็เป็นได้ ในช่วงระหว่างนี้ เรามาดูวิธีการพิจารณาเหตุผล
ในการตกสัมภาษณ์ที่ได้รวบรวมจากท่ีต่างๆ เอาไว้ ดังนี้

พฤติกรรมที่ไม่ใช่ค าพูด

• แต่งกายสกปรก ไม่สุภาพ 
ไม่เหมาะสม

• หลุกหลิก ไม่มีสัมมา
คารวะ

• ท่าทางจะยืนนิ่ง ขาดความ
มั่นใจ วิตกกังวล และ
ลุกลี้ลุกลน

• ไม่กล้าสบตากับผู้
สัมภาษณ์ มือไม้สั่น

• ดูเซ่ืองซึม ห่อเหี่ยว เฉื่อย
ชา ขาดชวีิตจิตใจ

• ระหว่างการสัมภาษณ์
แสดงกิริยาน่ารังเกียจ

• างท่ามากเกินไป หรือดู
แล้วเป็นคนเหยียดผู้อื่น 
ท าให้เกิดความรู้สึกว่าคง
จะเข้ากบัเพื่อนร่วมงานได้
ล าบาก

พฤติกรรมที่เป็นค าพูด

• อ้ าอึ้ง ไม่มีการเตรียมตวั 
แม้การเล่าเรื่องของตัวเอง
ก็เล่าสับสน จับต้นชน
ปลายไม่ถูก

• ต่อปากต่อค า หรือโต้แย้ง
กับผู้สัมภาษณ์ ขาดเหตุผล 
และใช้อารมณ์

• พูดมากไป พูดจนดูเหมือน
เป็นการโอ้อวดมากเกินไป

• ซักถามเร่ืองส่วนตัวของผู้
สัมภาษณ์ หรอืถาม
เกี่ยวกับสวัสดิการมากกวา่
เร่ืองงาน

• ขาดจุดยืน ใครจะพูดอะไร
ก็เห็นด้วยกับคนอื่นไป
หมด

• ใช้วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว 
หรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ข้อปลีกย่อยอ่ืนๆ 

• มีนิสัยที่ไม่สมควรบาง
ประการ เช่น รกัความ
สนุกสนาน รักความสบาย 
ไม่สู้งาน

• พื้นฐานครอบครัว มีปัญหา
กับทางบ้าน

• ผลการเรียนอ่อนมาก 
อาจจะท าให้มองวา่ไม่
ฉลาด สอนงานล าบาก

ขาดความรู้ในดา้นต่าง ๆ

• ขาดความรู้เกีย่วกับตัวเอง 
ไม่รู้ถึงจุดเด่น 
ความสามารถของตัวเอง

• ขาดจุดมุ่งหมายของชีวิต
หรืออาชีพ

• ขาดความรู้เกีย่วกับบริษัท 
โดยไม่รู้ว่าบริษัทที่ไปสมัคร
นั้นต้องการรับสมัครงาน
ต าแหน่งใด

• ขาดความรู้เกีย่วกับเนื้อหา
วิชาการทีควรรู้ หรือไม่
ความรู้ไม่แน่นพอ

• ขาดความเป็นผู้ใหญ ่
หวั่นไหวง่าย



ขนมทาร์ตไข ่ ถือเป็นขนมที่โด่งดังมากในประเทศ    
มาเก๊า แต่ต้นก าเนิดจริงๆ แล้วมาจากประเทศ
โปรตุเกส เป็นขนมที่วัยรุ่นนิยมรับประทานมาก ท าให้
มีแบรนด์ดังหลายร้านหันมาจ าหน่ายทาร์ตไข่มากขึ้น 
หากท่ านใดสนใจมีอาชีพขายทาร์ตไข่  วันนี้ ใช้
งบประมาณลงทุน 20,000 บาท ก็สามารถมีร้านทาร์ต
ไข่เป็นของตนเองได้แล้ว และสามารถคืนทุนได้ใน      
10 วัน เนื่องจากแม็คโครสามารถความต้นทุนต่อชิ้นให้
ต่ าอยู่ที่ประมาณ 9 บาทเท่านั้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สารมารถน าไปขายต่อท าก าไรได้สูงๆ โดยสามารถขาย
ต่อในราคาชิ้นละ 15 บาท คิดเป็นก าไร 43% ถ้าหาก
คุณสามารถขายได้วันละ 300 ชิ้น จะท าให้มีรายได้  
ต่อวัน 4,500 บาท ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 10 วัน ก็จะ
คืนทุน โดยมีเมนูหลัก คือ Tart Shell และ Egg tart 
Filling ซึ่งคุณสามารถน าไปท าแบรนด์ของตัวเอง    
ต่อยอดรสชาติ ท าเมนูใหม่ๆ เช่น ทาร์ตไข่ ท้อปปิ้ง
ต่างๆ เพ่ิมราคาได้อีก
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้
1. ตู้โชว์อาหารพร้อมอุ่นไปในตัว (Hot Display)
2. เตาอบ (Oven)

แบรนด์ทาร์ตไข่ คุณตา (GRAND PA’S EGG TART)



  วันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562  สจจ.พิจิตร  โดยกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า  ออกให้บริการจัดหางาน
เชิงรุกในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกับอ าเภอตะพานหิน  ในโครงการอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ ณ วัดไทรโรงโขน หมู่ที่ 2 ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  โดยมีนายไชยา 
สมถวิล นายอ าเภอตะพานหิน เป็นประธาน มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการจัดหางาน และแนะแนวการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 88 คน

  วันท่ี 12 มิถุนายน 2562  นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562      
ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร    
โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

 วันที่ 11 มิถุนายน 2562  นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ลงพ้ืนท่ีออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงาน
ต่างด้าว เพ่ือตรวจสอบการฝุาฝืนพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 
2560 ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ประเภทกิจการเครื่องดื่ม จ านวน 1 แห่ง กิจการค้าปลีก ค้าส่ง 
แผงลอย จ านวน 2 แห่ง ประเภทกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  จ านวน 1 แห่ง จ านวนแรงงาน
ต่างด้าวทั้งสิ้น 10 คน ไม่พบผู้กระท าผิดกฎหมาย

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัด
พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์     
สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ
เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จ้าง
แรงงานต่างด้าว เพื่อตรวจสอบการฝุาฝืนพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 ในพื้นท่ีอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประเภทกิจการปศุสัตว์ (เลี้ยงสุกร) จ านวน 
2 แห่ง กิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (โรงงานผลิตข้าวเกรียบ) จ านวน 2 แห่ง จ านวน
แรงงานต่างด้าวท้ังสิ้น 17 คน ไม่พบผู้กระท าผิดกฎหมาย

 วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562  นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ  จัดหางานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้
นางสาวปุณิกา เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สจจ .พิจิตร 
ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2562 ณ หอประชุม
จังหวัดพิจิตร  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์          
สุวัณณุสส์  เป็นประธานในพิธี



ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน จ านวน 
1,126 คน ดังนี้ 
1.โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพท่ี 54) และโรงเรียนวัดหนองหลวง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 130คน
2.โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง และโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 92คน
3.โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา และโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 207คน
4.โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ และโรงเรียนวัดคลองโนน มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 92 คน
5.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณพิทยา” และโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 169 คน
6.โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ และโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 266 คน
7.โรงเรียนวัดปุาแดง และโรงเรียนวังส าโรงวังหว้า มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 170 คน

วันที่  24 – 25  มิถุนายน  2562  ส านักงานจัดหางานจังหวัดด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพการมีงานท าให้ผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า
ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หลักสูตร  “การถักช้ินส่วน
กระเป๋าจากผักตบชวา” มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จ านวน 105 คน  ณ  เรือนจ าจังหวัดพิจิตร  อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัด
พิจิตร

งานแนะแนวอาชีพ


