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นายพันธุเ์ศรษฐ  สุวรรณโณ                          จัดหางานจังหวัดพิจิตร
กองบรรณาธิการ      
นางสาวปุณิกา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นายวิกรม ก้วนเผ่า นิติกรช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน
นางพัชรีย์ อินทร์ธนู นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธุ์   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปัณฑ์ชนิต          จันทวงษ์ นักวิชาการแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรือ่งแจ้งเตือนคนไทยไปท างาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เผยยอดแรงงาน 3 สัญชาติ เข้า  -  ออก ช่วงสงกรานต์

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจ าเดือนเมษายน

ภาพกิจกรรม

เชิญชวนผูส้นใจหางานท าผ่านตู้งาน JOB BOX

ต าแหน่งงานว่าง

3 อาชีพที่อาจไม่คุ้นหู แต่รายได้สูง โอกาสตกงานน้อย

สรุปผลงานแนะแนวอาชีพ

9 Soft Skills ที่คนท างานควรมีในปี 2019 



ด้วยปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวแรงงานไทยลักลอบไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี อย่าง
ผิดกฎหมายจํานวนมาก เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้นักท่องเท่ียวไทยเดินทางไปท่องเท่ียว ได้
โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทําให้มีคนไทยบางส่วนแอบลักลอบเข้าไปทํางานในสาธารณรัฐ 
เกาหลีอย่างผิดกฎหมาย จนทําให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มดําเนินมาตรการตรวจสอบเข้มงวดเพื่อ
กวาดล้าง ผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง โดยก่อนหน้านี้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการผ่อนปรนด้วยการ  
นิรโทษกรรม ให้แรงงานท่ีลักลอบทํางานผิดกฎหมายได้เดินทางกลับประเทศ และจะไม่บันทึกชื่อเป็น
บัญชีดํา ซึ่งก็มี แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศมาจํานวนหน่ึง

จากมาตรการเข้มงวดของสาธารณรัฐเกาหลีดังกล่าว พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจ
คนหางาน ดอนเมือง ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการสุ่มตรวจผู้ท่ีจะ
เดินทางไปสาธารณรัฐ เกาหลี เพื่อเป็นการป้องปรามการลักลอบไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีแบบ    
ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการ ประสานข้อมูลกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองท้ังในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐเกาหลีในการสอบข้อเท็จจริง จากแรงงานท่ีถูกส่งตัวกลับ เนื่องจากการลักลอบทํางานอย่าง
ผิดกฎหมายว่ามีพฤติการณ์ในการเดินทางไปทํางานอย่างไร มีผู้ใดท่ีเกี่ยวข้อง ชักจูง หรือหลอกลวง    
เพื่อเป็นการกําจัดสายนายหน้าท่ีดําเนินการให้คนงาน เดินทางไปทํางานอย่างผิดกฎหมาย

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ผู้ท่ีมีความประสงค์จะ
เดินทาง ไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่าได้หลงเชื่อผูช้ักชวนให้เดินทางเข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมาย 
เนื่องจากผู้กระทําผิดจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดําเป็นบุคคลท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลีห้ามเข้า ประเทศ (Blacklist) รวมท้ังหากพบการประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อ Social Media 
ต่างๆ ท่ีอาจมีการ หลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง ขอใหม้ีการตรวจสอบข้อมูลกับทางราชการ

เพราะท่านอาจจะถูก หลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ หากมีข้อสงสัยหรือ
ต้ อ งการข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ส ามารถสอบถาม ได้ ท่ี  กอ งบริห ารแรง งาน ไทยไปต่ า งประ เทศ 
โทรศัพท์ 0 2245 5477 ในวันและเวลาราชการ





เผยยอดแรงงาน 3 สัญชาติ เข้า-ออก ช่วงสงกรานต์กว่า 5.3 แสนคน 
ย้ํากลับหลัง 31 พ.ค.2562 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

กรมการจัดหางานเผยช่วง 5 - 30 เมษายนทีผ่่านมา มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  เดิน
ทางเข้า-ออกทั้งสิ้น 532,677 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด พร้อมเน้นย้ําแรงงานต่างด้าวกลับช่วง 
1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และหลัง 31 พฤษภาคม 2562 หาก
นายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าวทํางานในประเทศไทย ต้องนําเข้ามาทาํงานตามระบบ MOU เท่านั้น 

ขณะนี้พ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry  จํานวน 1,000 บาท แล้ว 
ดังนั้น หากแรงงานต่างด้าวกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และ
ต้องขอรับวีซ่าใหม่ โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต แต่หากหลังจากวันที่  31 พฤษภาคม 2562  
จะเข้ามาทํางานอีกไม่ได้ หากนายจ้างประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวคนเดิมทํางานในประเทศไทยต่อไป 
จะต้องนําแรงงานคนเดิมกลับเข้ามาทํางานตามระบบ MOUเท่านั้น



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

ดูต าแหน่งงานว่างไดท้ั่วประเทศ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลด

ค่าใช้จ่าย 

ใช้บตัรประชาชนเพียงใบเดียว

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

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 
โทร. 056-612834 ต่อ 17 , 19

ติดตั้งให้บริการ 5 แห่ง
1. เรอืนจ าจังหวัดพิจติร                       อ.เมืองพิจติร

2. บริษัท สหแสงชัย มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด      อ.เมืองพิจติร

3. ห้างสรรพสินค้า ชัยพงษ ์พลาซ่า         อ.เมืองพิจติร

4. บิ๊กซี มาร์เก็ต ตะพานหิน                  อ.ตะพานหิน

5. บิ๊กซ ีมาร์เก็ต บางมลูนาก                 อ.บางมูลนาก



ล าดับ ประเภทอาชีพ จ านวน

(อัตรา)

ร้อยละ

1 พนักงานฝ่ายผลิต 150 50.67

2 พนักงานขาย 42 14.19

3 พนักงานบัญชี 36 12.16

4 พนักงานธุรการ 26 8.78

5 แม่บ้าน 22 7.43

6 พนักงานท่ัวไป 20 6.76

รวม 296

  สถานการณต์ลาดแรงงานจังหวดัพจิิตร
ประจ าเดือน เมษายน 2562

1.ความต้องการแรงงาน
เดือนเมษายน 2562 นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น         

296 ราย เพศชาย จํานวน 7 ราย เพศหญิง จํานวน 64 ราย ไม่ระบุเพศ 225 ราย มีผู้มาใช้บริการ จํานวน 82 ราย    
เพศชาย จํานวน 13 ราย เพศหญิง จํานวน 69 ราย เป็นผู้ลงทะเบียนสมัครงานใหม่ จํานวน 57  ราย เพศชาย     
จํานวน 12 ราย และเพศหญิง จํานวน 45 ราย และได้รับการบรรจุงาน จํานวน 71 ราย เพศชาย จํานวน 6 ราย และ       
เพศหญิง จํานวน 65 ราย

แผนภูมแิสดงผลการให้บริการจัดหางาน 
       

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องการ 6 ล าดับ จ าแนกเป็นอาชีพ



วุฒิการศึกษาที่ตลาดแรงงานต้องการ คือ  วุฒิปวส .จํ านวน 89 ราย คิด เป็นร้อยละ 30.07                   
วุฒิปวช. จํานวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ  24.32 วุฒิปริญญาตรี จํานวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.28                 
วุฒิมัธยมศึกษา 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.24 และวุฒิประถมศึกษา 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.08

ช่วงอายุที่ตลาดแรงงานต้องการ คือ  ช่วงอายุ 18 - 24 ปี จํานวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.07          
ช่วงอายุ 25 - 29 ปี  จํานวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.70  ช่วงอายุ 30 - 39 ปี จํานวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.28  ช่วงอายุ 40 - 49 ปี จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.89 และช่วงอายุ 50 - 59 ปี จํานวน 12 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 4.05

๒.ผู้สมัครงาน 
ผู้สมัครงานมาใช้บริการทั้งหมด 82 ราย เพศชาย จํานวน 13 ราย เพศหญิง จํานวน 69 ราย         

เป็นผู้สมัครเก่า จํานวน 25 ราย เพศชาย จํานวน 12 ราย เพศหญิง จํานวน 13 ราย
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานใหม่ 57 ราย ส่วนใหญ่สมัครงานในตําแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จํานวน    

38 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาพนักงานขาย จํานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ผู้สมัครงานใหม่ ช่วงอายุ  25 - 29 ปี  จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.14 ช่วงอายุ              

18 -24 ปี จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.85

๓.การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงาน (ผู้สมัครงานใหม่/เก่า) มีจํานวน 71 ราย  เพศชาย จํานวน 6 ราย เพศหญิง 

จํานวน 65 ราย ของจํานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด ส่วนใหญ่บรรจุงานในตําแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จํานวน        
25 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.21  รองลงมาเป็นตําแหน่งพนักงานขาย จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.35   
พนักงานบัญชี จํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.31 พนักงานธุรการ จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.27 
พนักงานทั่วไป จํานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.04 และแม่บ้าน จํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.82   

งานควบคุมการท างานของคนงานต่างด้าว  

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดพิจิตร เดือนเมษายน 2562 มีจํานวน 1,859 ราย นายจ้าง 562 ราย 

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จํานวน 1,846 ราย รวมนายจ้างทั้งหมด 550 ราย ต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ 
จํานวน 1,369 ราย (พม่า 965 ราย ลาว 139 ราย กัมพูชา 265 ราย) แรงงานต่างด้าวกลุ่มนําเข้า (MOU) จํานวน 
385 ราย (พม่า 265 ราย ลาว 63 ราย กัมพูชา 57 ราย) และคนต่างด้าวทั่วไปมาตรา 9 นายจ้าง 36 ราย แรงงาน
ต่างด้าว จํานวน 92  ราย

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ชนกลุ่มน้อย มาตรา 13 (4) จํานวน 13 ราย นายจ้าง 12 ราย 



3 อาชีพที่อาจไม่คุ้นหู แต่รายได้สูง โอกาสตกงานน้อย

1. ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ช่าง Airframe)
- จบการศึกษา หลักสูตร Aircraft Maintenance 
- มีเปิดสอนโดยสถาบันการบินพลเรือน, กรมช่างอากาศ กองบญัชาการสนับสนุนทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
- สําหรับในระดับอดุมศึกษาสามารถเรียนในคณะวิศวกรรมการบินและอวกาศได้ 
- เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะต้องทาํการสอบ License เพื่อเป็นวิศวกรซ่อมบํารุงอากาศยาน หรือช่าง License ซึ่งเป็น
หัวหน้าทีมวิศวกรซ่อมบํารุงอากาศยาน  (Licensed Aircraft Maintenance Engineer) ต่อไป
- มีรายได้ประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน และหากคุณสามารถสอบเป็นช่าง License ได้จะไดร้ับผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าตัวเลย

- จบการศึกษาหลักสูตรพาณิชย์นาวี ที่ปัจจุบันมีเปิดสอนในหลายสถาบัน อาทิ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สังกัดกรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม, คณะพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ, 
คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นต้น
-อาชีพนักเดินเรือ มีรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ท่ี 40,000 – 80,000 บาทต่อเดือน
- และจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การทํางานและตําแหน่งของนักเดินเรือ
- ตําแหน่งท่ีสูงสุดคือ กัปตันเรือ ซึ่งอาจจะมีรายได้สูงสุดถึง 100,000 – 180,000 บาทต่อเดือน

2. พาณิชย์นาวี

- ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร หรือเข้าอบรมตามสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ของ
กระทรวงแรงงานในหลักสูตร  “การเช่ือมและตัดโลหะใต้น ้าด้วยไฟฟ้า” เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเริ่มงานได้ทันนี  
นอกจากนี ช่างเชื่อมใต้น ้ายังเป็นท่ีต้องการของแรงงานในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

 ๓. ช่างเชื่อมใต้น้ า



(ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครสนใจมากที่สุด 3 อนัดับแรก  

พนักงานทั่วไป

พนักงานขาย

พนักงานฝ่ายผลิต

ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครได้รับการบรรจุงาน 3 อันดับแรก  

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานขาย

พนักงานทั่วไป

ผู้มาใช้บริการศูนย์ตรีเทพประจ าเดือนเมษายน 2562 
จ านวน 28 คน ได้รับการบรรจุงาน 14 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.42

(ต าแหน่งงานที่ผู้สูงอายุสนใจมากทีสุ่ด 3 อันดับแรก  

ประกอบอาชีพอิสระ

พนักงานทั่วไป

ค้าขาย

กิจกรรมส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบ
อาชีพและท างานประจ าเดือนเมษายน 2562 จ านวน 52 คน



การบริหารเวลา (Time Management)

• ทักษะการบริหารเวลาอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็
เป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะ
คนทํางานในยุคนี้ ที่ต้องเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลา 
และต้องทําอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน

• ดังนั้น ทักษะในการบริหารเวลาจึงเป็นทักษะที่
สําคัญต่อคนทํางาน ซึ่งการทํางานในแต่ละวัน
ควรมีการวางแผน ควบคุม ก าหนดระยะเวลา 
และจัดล าดับความส าคัญของงานให้ชัดเจน เพื่อ
ทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กําหนด ซึ่ง
จะช่ วยลดความเครี ยดที่ เ กิ ดจากงาน เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและมีเวลาสําหรับทํา
กิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ อีกด้วย

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

• ในปัจจุบันการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
ทําให้เกิดนวัตกรรม เกิดอาชีพใหม่ ๆ ตลอดจน
วิธีการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การทํางาน
ในยุคนี้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาเดียวคงไม่เพียงพอ
อี ก ต่ อ ไ ป  ดั ง นั้ น ค น ทํ า ง า น จึ ง ต้ อ ง มี ก า ร
เตรียมพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ

• และสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรู้ของคนทํางานใน
ยุคนี้คือ วิธีการอ่านจับใจความส าคัญ การสรุป
ประเด็น และการเช่ือมโยงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างจากสิ่งที่เรียนรู้มาได้ ซึ่ง
ทักษะนี้จะช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได

ความฉลาดทางอารมณ์

 (Emotional Intelligence)

• การทํางานในองค์กรหรือแม้แต่คนที่ทํางานอิสระ
เองนั้น ล้วนต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
ทั้งสิ้น ดังนั้น Emotional Intelligence จึงเป็น
ทักษะสําคัญ และส่งผลอย่างมากต่อการทํางาน

• เพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ คือคนท่ีมี
ความสามารถในการสังเกต ท าความเข้าใจ 
จัดการ และแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองได้
อย่างดี รวมถึงสังเกตและทําความเข้าใจอารมณ์
ของคนอื่นด้วย ทักษะนี้จะช่วยให้คนทํางาน
สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงบริหาร
จัดการกับความเครียด ซึ่งส่งผลให้การสร้างสรรค์
ผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับเพื่อนร่วมงาน และยังทําให้ทั้งสุขภาพกาย
และใจดีตามไปด้วย

9 Soft Skills ที่คนท างานควรมี ในปี 2019

ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability)

•อย่างท่ีทราบกันดีว่าโลกทุกวันน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสาร เคร่ืองมือและ
วิธีการท างาน เป็นต้น ความสามารถในการ
ปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิด จงึ
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยคน
ท่ีมีทักษะในการปรับตัวและเปล่ียนมุมมอง
ความคิดจะสามารถรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และสามารถ
พลิกแพลงหาวธิีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

การท างานร่วมกับผู้อื่น 
(Collaboration)

•การท างานทุกวันน้ีเราต้องท างานร่วมกับ
คนท่ีหลากหลาย ท้ังในแง่ของสายงาน ช่วง
วัย หรือรูปแบบการท างาน องค์กรต่าง ๆ จึง
ต้องการคนท างานท่ีมีทักษะในการท างาน
ร่วมกับคนอื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการท างาน
ร่วมกันภายในทีมตวัเอง และการท างาน
ร่วมกับคนอื่น ๆ รวมไปถึงทักษะในการ
บริหารคน ท่ีไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในคนท างาน
ระดับหัวหน้าอีกต่อไป แตจ่ าเป็นส าหรับ
คนท างานในทุก ๆ ระดับ

การสื่อสาร (Communication)

•ไมว่่าจะท างานในธุรกิจไหน หรือองค์กรใด 
แน่นอนว่าในท่ีท างานต้องมีการ
ติดต่อส่ือสารกัน ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ
งาน การเสนอความคิดเห็นท้ังกับหัวหน้า 
เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง ซ่ึงการส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ
และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการ
ท างาน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน

•นอกจากน้ันยังรวมไปถึง ทักษะการ
ประสานงานและการเจรจาต่อรองดว้ย ว่าจะ
ใช้การเจรจาอย่างไรเพื่อให้สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี
ทางออกแบบ Win-Win Situation 
หรือสถานการณ์ท่ีได้ประโยชน์ท้ัง 2 ฝ่าย

การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex 
Problem Solving)

• เนื่องจากทุกวันนี้องค์กรต่าง ๆ ถูกผลกระทบจาก
เทคโนโลยี ตลอดจนความหลากหลายของธุรกิจ 
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้
อย่างรอบด้าน ทําให้ปัญหาที่เกิดข้ึนมีความ
แตกต่างไปจากอดีตและมีความซับซ้อนมากข้ึน 
องค์กรต่าง ๆ จึงต้องอาศัยคนที่สามารถมองเห็น
และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้น ทําให้ทักษะ
การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนถูกพูดถึงกันอยู่
ไม่น้อย

• โดยทักษะนี้ต้องอาศัยหลายทักษะย่อย ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุ
ปัญหาและความต้องการของลูกค้า อาศัยความ
เข้าใจในการเชื่อมโยง และใช้ความสามารถในการ
อ่านบริบทของธุรกิจ ตลอดจนต้องสร้างสรรค์
วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละ
สถานการณ์แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม

การคิดเชงิวิเคราะห์และเลอืกตดัสินใจ 
(Critical Thinking and Decision-making)

• ยุคแห่งข้อมูลมหาศาลที่รอให้เข้าไปขุดค้นออกมา 
หรือ Big Data กําลังเป็นที่พูดถึงกันมากข้ึนเรื่อย ๆ 
แถมข้อมูลพวกนี้จะเยอะข้ึนอีกในอนาคตเมื่อ
ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาไปไกลกว่า
ปัจจุบัน ซึ่งทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ จะช่วยให้
เราสามารถย่อยข้อมูลจํานวนมากได้ โดยต้องรู้จัก
ต้ังคําถามเชิงวิเคราะห์ ตีความ ประเมินทางเลือก
และตัดสินใจ เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด และ
เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หรือไม่มีความผิดพลาดเลย

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

• คือความพยายามสร้างบางอย่างที่
นอกเหนือไปจากสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็น ถือว่าเป็น
ทักษะท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดเลยก็ว่าได้ เพราะไม่มี
หลักสูตรตายตัวในการเรียน การสอน ทักษะนี้ยัง
เป็นการรวมเอาหลาย ๆ ทักษะย่อยไว้ด้วยกัน เช่น 
ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น และการเปิดใจกว้าง 
รวมถึงการเสพข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

• ความคิดสร้างสรรค์ในท่ีนี้ไม่ได้ใช้ในงานศิลปะ
เท่านั้น แต่เป็นการนําความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับ
งาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งองค์กรต่าง ๆ 
อยากได้คนที่มีทักษะนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหยิบ
เอาเทคโนโลยี วิธีการทํางาน หรือแนวคิดมาใช้
สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ให้องค์กรด้วย



วันท่ี 4 เมษายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํา ออกให้บริการจัดหางาน    
เชิงรุกโดยออกสํารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่าง
จากการเรียน  และผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการและการท่องเท่ียว 
ณ อ.บางมูลนาก  อ.โพทะเล อ.สามง่าม และอ.เมืองพิจิตร รวม 15 แห่ง จํานวน   
2 ตําแหน่ง 34 อัตรา 

วันท่ี 4 เมษายน 2562 สจจ.พิจิตร ได้มอบเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน    
ไปทํางานในต่างประเทศ จํานวน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ทายาท     
โดยธรรมของนายอังคาร ทองอินทร์ สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไป
ทํางานต่างประเทศ  เลขท่ี 10/00080/18082559 เนื่องจากเดินทางไปทํางานท่ี
ประเทศไต้หวันแล้วเสียชีวิต ในต่างประเทศ จํานวน 4 ราย

วันท่ี 5 เมษายน 2562  นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อม
ด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีรดน้ําขอพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล
และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ ประจําปี 2562 ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อําเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 6 เมษายน 2562  นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องใน                 
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” 
ประจําปี 2562 เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ปฐม
บรมราชจักรีวงศ์และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายพันธุ์เศรษฐ  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร  และเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํา นํากิจกรรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน เข้า
ร่วมกับโครงการ“บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” โดยออกให้บริการจัดหางาน
เคลื่อนทีแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน ณ วัดต้นประดู่ 
หมู่ที่ 1  ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวิทยา  มากปาน        
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี  มีผู้ใช้บริการ จํานวนทั้งสิ้น 74 คน



วันที 22 เมษายน 2562 สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ปรับย้ายสถานท่ีติดตั้งตู้
งาน (Job Box) จํานวน 5 ตู้ เพื่อให้ผู้สมัครงานและผู้มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ  ในระดับชุมชน สามารถเข้าถึงบริการของกรม  การจัดหางานได้
อย่างท่ัวถึง รวม 5 แห่ง               

วันที่  22 – 26  เมษายน 2562  สจจ.พิจิตร ดําเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่” ณ ที่ทําการชุมชนประชาอุทิศ  ตําบล      
ในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน  20 คน

วันที่ 23 เมษายน 2562  สจจ.พิจิตร เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด     
ที่ 4.2  การพัฒนาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการลดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน      
ในหน่วยงานราชการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ ห้องมีพรสวรรค์ แกรนด์ 
ฮอลล์ ชั้น 3  โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร โดยมี       
นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

วันท่ี 25 เมษายน 2562 นายพันธุ์ เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร    
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นท่ีออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่ม
เสี่ยงในพื นท่ี เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร จ้านวน 
2 แห่ง ในพื นท่ีอ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประเภทกิจการการผลิต       
เครื่องแต่งกายและผู้รับใช้ในบ้าน ไม่พบผู้กระท้าผิดกฎหมาย

วันที่ 26 เมษายน 2562   นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน         
วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจําปี 2562 โดยมีคําขวัญในปีนี้ คือ “แรงงานพิจิตร   
รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ต่อต้านยาเสพติด” และกิจกรรมในงานที่สําคัญ 
ได้แก่  การกล่าวคําปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด  ปลูกต้นรวงผึ้งและกิจกรรมนันทนาการ 
เช่น เล่นเกมส์ แจกของรางวัล ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์       
สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน


