
วารสาร ฉบบัที่ 19 ประจ  าเดือนพฤษภาคม 2561
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 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่่าใหม่ ปรับขึ้นสูงสุดเป็นวันละ 330 
บาท เริ่มมีผลบังคับใช้ท่ัวประเทศ 1 เมษายน 2561   ประกาศดังกล่าว มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
          1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2559
          2. ก่าหนดปรับค่าจา้งขั้นต่่า เป็นวันละ 330 บาท ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง 
          3. ก่าหนดปรับค่าจา้งขั้นต่่า เป็นวันละ 325 บาท ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
          4. ก่าหนดปรับค่าจ้างขั้นต่่า เป็นวันละ 320 บาท ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ 
ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย 
และอุบลราชธานี 
          5. ก่าหนดปรับค่าจา้งขั้นต่่า เป็นวันละ 318 บาท ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก 
ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม 
          6. ก่าหนดปรับค่าจา้งขั้นต่่า เป็นวันละ 315 บาท ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท 
นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ 
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ 
          7. ก่าหนดปรับค่าจา้งขั้นต่่า เป็นวันละ 310 บาท ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร 
เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ล าปาง ล าพูน 
ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ และอุทัยธานี 
          8. ก่าหนดปรับค่าจา้งขั้นต่่า เป็นวันละ 308 บาท ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลา 
          โดยนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าครั้ง
นี้ จะช่วยท าให้นายจ้างและลูกจ้างอยู่ได้ ซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าใหม่ทั่วประเทศมีผลใช้บังคับแล้ว กระทรวงแรงงานจะก ากับดูแลให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

         

https://money.kapook.com/view190475.html


                                            บรรณาธิการ
นางสาวกมลทิพย์  นันทะส าราญ                 นักวชิาการแรงงานช านาญการ      

             รักษาราชการแทน จัดหางานจงัหวดัพจิิตร
กองบรรณาธิการ
นางสาวปุณกิา  เจียพงษ์ นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวชิาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทชิา พุ่มทอง นักวชิาการแรงงาน 
นางกญัภัส บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวชิาการแรงงาน
นายทนิพนัธ์ุ   บุญธรรม นักวชิาการแรงงาน

Facebook : สนง.จัดหางาน จังหวัดพิจิตร
อย่าลืม! 
    มาเป็นเพื่อนกันนะคะ

       กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานนวดหญิงไปท างานที่ประเทศมาเลเซียกับ
นายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. จ านวน 13 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี 
ค่าจ้างประมาณกว่า 21,000 บาทต่อเดือน มีประกันเงินทดแทน ประกันสุขภาพ นายจ้างรับผิดชอบ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมื่อท างานครบสัญญาจ้าง สมัครฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2561

           นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน 
รับสมัครคนหางานเพ่ือไปท างานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn Bhd. ในประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 13 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,700 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 21,684 บาท 
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 เมษายน 2561) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี นายจ้างจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน จัดเตรียมที่พักให้โดยไม่คิดมูลค่า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน
ไป – กลับ เมื่อท างานครบสัญญาจ้าง 2 ปี นายจ้างจะท าประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพให้
ตามที่รัฐบาลมาเลเซียก าหนด คุณสมบัติเพศหญิง อายุ 21 – 44 ปี มีใบประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจ านวน 150 ชั่วโมง หรือผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 หรือระดับ 2 
นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมนวดแผนไทยฯ สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดย
ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ท างานได้ โดยจ่าย
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า ซึ่งอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 0 
2245 1034 เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas (หัวข้อข่าวประกาศรับสมัคร) หรือสายด่วน
กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน



ความต้องการแรงงาน

          
   นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                        แจ้งความต้องการแรงงาน จ านวนทั้งสิ้น 141   อัตรา   
อัตรา              ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
                        ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ านวน  85  คน                                             

การบรรจุงาน
                     ได้รับการบรรจุงาน  75  คน  
                                                          

 1. พนักงานขาย         40     อัตรา    
 2. พนักงานฝ่ายผลคิ     36    อัตรา
 3. พนักงานธุรการ       23    อัตรา 
 4. พนักงานบัญชี      12     อัตรา
 5. แม่บ้าน                8      อัตรา
 6. พนักงานท่ัวไป         5      อัตรา
 

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง /
สถานประกอบการต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
  1. พนักงานขาย       32      อัตรา   
  2. พนักงานแคชเชียร์   22      อัตรา  
  3. พนักงานฝ่ายผลิต   13      อัตรา
  4. พนักงานบัญชี       10      อัตรา
  5. พนักงานท่ัวไป       8       อัตรา

 

1. มัธยมศึกษา       29     คน   
2. ปวส.               25     คน
3. ปวช.               15     คน
4. ปริญญาตรี        10     คน
5. ประถมศึกษา       6     คน

อายุผู้สมัครงาน

1.อายุ 18-24 ปี จ านวน  35   คน  
2.อายุ 25-29 ปี จ านวน   20    คน  
3.อายุ 30-39 ปี จ านวน   15    คน   
4.อายุ 40-49 ปี จ านวน   12    คน
5. อายุ 50-59 ปี  จ านวน  3    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 40 28.37 1. มธัยมศึกษา 29 20.57 1. 25-29 20 14.18

2.พนกังานฝ่ายผลิต 32 22.69 2.ปวส. 25 17.73 2.30-39 15 10.64

3. พนกังานบญัชี 27 19.15 3. ปวช. 15 10.64 3. 40-49 12 8.51

ต าแหน่งงาน
ทีผู้่สมคัรงาน

สมคัรงานมากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิ
เป็น

ร้อยละ

ระดบัการศึกษา
ของผู้สมคัรงาน

ทีส่มคัรงานมากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิเป็น
ร้อยละ

ช่วงอายุที่
ผู้สมคัร
งาน

มากทีสุ่ด

จ านวน
(คน)

คดิเป็น
ร้อยละ

1.พนกังานขาย 29 34.12 1.ปวส. 25 29.41 1.25-29 20 23.53

2.พนกังานแคชเชียร์ 27 31.76 2.ปวช. 15 17.65 2. 30-39 15 17.65

3.พนกังานทัว่ไป 12 14.12 3. ปริญญาตรี 10 11.76 3. 50-59 3 3.53

2.   ผู้ลงทะเบียนหางาน
จากการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของส านกังานจดัหางานจงัหวดัพจิิตรประจ าเดือนเมษายน 2561                        

มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  จ  านวน  85   คน เพศชาย   31   คน เพศหญิง   54  คน

       1.ต าแหน่งงานว่าง
       นายจา้งแจง้ความตอ้งการ(ต าแหน่งงานวา่ง) จ านวน  141  อตัรา เป็นเพศชาย  10  อตัรา เพศหญิง 10 อตัรา    
ไม่ระบุ  121   อตัราสรุปผลไดด้งัน้ี
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3.การบรรจุ
ในเดือนเมษายน 2561 มีผูไ้ดรั้บการบรรจุ จ านวน   75   คน เพศชาย  27  คน เพศหญิง    48    คน 

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.พนกังานขาย 25 33.33 1. ปวช. 15 20.00 1.18-24 12 16.00

2.พนกังานฝ่ายผลิต 10 13.33 2. ปวส. 8 10.67 2. 25-29 5 6.67

3. พนกังานธุรการ 8 10.67 3. ปริญญาตรี 5 6.67 3. 25-29 3 4.0

4. ผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน           
          ผู ้ประกันตนกรณีว่างงานประจ าเดือนเมษายน 2561 มีผู ้ข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน                  
ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิจิตร จ านวน  160 คน เป็นเพศชาย จ านวน  81   คน  เป็นเพศหญิง จ านวน    
79   คน

ผู้ขึน้ทะเบียนประกนัตนฯ จ านวน คน

- กรณีลาออก 160 160

 -กรณีถูกเลิกจา้ง  -  -

  -บรรจุงาน 42 42

 
      



7 ไอเดีย!! ธุรกิจเล็ก ๆ ส่าหรับวัยรุ่น จุดเริ่มต้นอายุน้อยร้อยล้าน

                                                           ธุรกิจเล็ก ๆ ส าหรับวัยรุ่น ธุรกิจที่วัยรุ่นท าได้ในวัยเรียน                     
                                                           วัยรุ่นก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้ ตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆ                    
                                                           จนถึงธุรกิจเงินล้าน และมีวัยรุ่น ที่เติบโตเป็นไอดอลของคน
                                                           ในสังคมแล้วด้วย คือ เป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านตั้งแต่อายุราว 
20 ปี จึงจุดประกายให้วัยรุ่นหันมาเริ่มต้นท าธุรกิจตั้งแต่อายุน้อย ทั้งนี้ ส าหรับบางคนที่มีทางบ้านสนับสนุน 
หรือให้ค าปรึกษา อาจตั้งต้นที่ธุรกิจใหญ่ แต่ส าหรับนักธุรกิจวัยรุ่นที่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเองคนเดียว 
สามารถเลือกเริ่มต้น ธุรกิจเล็ก ๆ ส าหรับวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ได้

1. ธุรกิจขายของออนไลน์

           เมื่อพูดถึงธุรกิจ แน่นอนงานขายของต้องอยู่ในความคิด การค้าท่ีน ามาซึ่งก าไร สินค้าท่ีขายมีหลายชนิด 
ซึ่งวัยรุ่นจะมีไอเดียและเข้าใจคนวัยเดียวกันได้ดีว่าต้องการอะไร การค้าขายสินค้าตามวัย
 ท าได้คล่องตัวกว่า ผู้ใหญ่มาขายของให้วัยรุ่นด้วยซ้ า

 
2. ธุรกิจผลิตรายการผ่านช่องทางออนไลน์

           วัยรุ่นกับความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ไวและเข้าถึงอะไรใหม่ๆ ได้เร็วกว่าคนรุ่นเก่า 
การผลิตรายการผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมือนเปิดช่องทีวีส่วนตัว สามารถจัดรายการตามความถนัด
ของตัวเอง ท ารายการให้ติดตลาด จะกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ หรือจะเป็นการน าเสนอสิ่งพิเศษที่ตนถนัด 
เช่น สอนแต่งหน้า สอนเข้าสังคม ท าอย่างต่อเนื่องให้มีคนติดตามแล้วหาสปอนเซอร์สินค้ามาลง         
มีรายได้จากการขายโฆษณา

3. ธุรกิจผลิตสินค้าแฮนเมด ธุรกิจเล็ก ๆ ส่าหรับวัยรุ่น 

                                                    ส าหรับวัยรุ่นที่มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ สร้างสรรค์ วัยรุ่นไม่น้อยที่ 
                                                    ชอบสินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เกร่อแบบของผลิตจาก 
                                                     โรงงาน ธุรกิจประเภทนี้จึงเหมาะส าหรับคนมีพรสวรรค์พิเศษ

 



4. ธุรกิจเกี่ยวกับความงาม

                                           วัยรุ่นกับของสวยงาม กับการสร้างตัวเองให้ดูโดดเด่นในสังคม จึงมี              
                                           วัยรุ่นไม่น้อยหันมาจับงานตามถนัด คือ การสร้างความงาม อาจเป็น
                                           งานขายเครื่องส าอาง งานแต่งหน้า ท าผม เพ้นท์เล็บ ทุกอย่าง
                                            เกี่ยวกับความงาม รับแต่งหน้า ท าผมให้พ่ีบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา 
เชื่อแน่ว่า หากมีฝีมือจริงๆ ธุรกิจนี้จะไปได้สวยจนถึงหลังเรียนจบก็ยังมีการบอกต่อถึงฝีมือให้มีงาน
ต่อเนื่องได้ สามารถท าเป็นธุรกิจเล็กๆ ที่เติบโตต่อไปได้หลังเรียนจบเลย

5. ธุรกิจขายสินค้ามือสอง

     วัยรุ่นกับการช็อปปิ้ง การได้เดินดู เลือกซ้ือสินค้าในสไตล์ที่ตัวเองชอบ 
เป็นความสุขในชีวิตของคนชอบซื้อ แต่ต้องไม่ลืมว่า การซื้อหมายถึงต้นทุน
ของ จึงมีวัยรุ่นจ านวนหนึ่งที่หาทางตอบสนองความช่างเลือกซื้อ ชอบดูของ
ของตัวเอง มาขายสินค้ามือสอง เพราะได้ทั้งการช็อปปิ้งเลือกสินค้า
มีความสุขกับการท างาน น าสินค้านั้นมาท าความสะอาด หรือดัดแปลงแล้วขายเป็นสินค้ามือสองได้ทั้ง
ความสุขได้ทั้งเงิน

6. ธุรกิจรับซื้อสินค้า ธุรกิจเล็ก ๆ ส่าหรับวัยรุ่น

        ปัจจุบันการรับซื้อสินค้า หรือพรีออเดอร์สินค้าแทนคนอ่ืนที่อาจจะไม่สะดวกสามารถท าเป็นธุรกิจได้
เลย อาศัยความเป็นคนหูไวตาไว มีงานที่ไหน ไปถึงทันทีมีการเดินส ารวจ ถ่ายภาพสินค้า แล้วมาประกาศรับ
ซื้อแทนคนอื่นทางออนไลน์ และหากใครสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ การท าธุรกิจรับซื้อของก็เป็นธุรกิจ
ที่ดี ได้เท่ียวไปในตัวด้วย ลงทุนเรื่องเวลาเป็นหลัก แต่ต้นทุนสินค้าสามารถรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าได้

 7. ธุรกิจโมเดลลิ่ง

             แหล่งรวมผู้คนหลายหลาก หลายบุคลิก ทั้งสวย หล่อ หรือที่เหมาะกับ
งานอ่ืนๆ เช่น งานเอ็มซี งานพริตตี้ รวมในมหาวิทยาลัย หากใครมีช่องทาง สามารถ
ท าธุรกิจโมเดลลิ่ง จัดหานางแบบ นายแบบ วัยรุ่น เพื่อเข้าสู่วงการโฆษณา นักแสดง 
ตัวประกอบแล้วหักเปอร์เซ็นจากรายได้ของนักแสดงในสังกัด หากคุณมีสายตาแหลมคม 
และรู้จักฝึกคนให้มีความสามารถในการท างานแนวนี้เป็นพิเศษ คนน่ะหาได้ไม่ยาก เพราะกลุ่มวัยรุ่นชอบ
งานประเภทนี้ไม่น้อย การท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้จัดกับเพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัยจึงเป็นธุรกิจที่ดี

ที่มา:http://www.kingsmes.com/2017/10/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%
B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%86-
%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99.html



พัฟฟ์กล้วยเชื่อม

 ส่วนผสม กล้วยเชื่อม
           *  กล้วยน้ าว้าสุกห่าม 15 ผล
           *  น้ าเปล่า 6 ถ้วยตวง
           *  น้ าตาลปี๊บ 200 กรัม
           *  น้ าตาลทรายไม่ฟอกสี 100 กรัม
           *  น้ ามะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
           *  น้ าเปล่าผสมเกลือป่น (ส าหรับแช่กล้วย)

ส่วนผสม พัฟฟ์กล้วยเชื่อม

           กล้วยน้ าว้าเชื่อม 350 กรัม
           แป้งพัฟฟ์เพสตรีส าเร็จรูป 500 กรัม (แป้งพายชั้น)
           ไข่ไก่ตีพอแตก 1 ฟอง
           น้ าตาลไอซิ่ง (ส าหรับโรย)
           น้ าเปล่า
           พิมพ์กดรูปวงกลมขอบหยัก (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว)

          วิธีท่าพัฟฟ์กล้วยเชื่อม
           1. ปอกเปลือกกล้วยน้ าว้าหั่นเป็นชิ้น ใส่ลงในน้ าเกลือ แช่พักไว้
           2. ใส่น้ าเปล่า น้ าตาลปี๊บ และน้ าตาลทรายลงในภาชนะ ตั้งไฟพอเดือด
           3. ใส่กล้วยน้ าว้าและน้ ามะนาวลงไป รอให้เดือดช้อนฟองทิ้งจนหมด เคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อน 2-3 
               ชั่วโมง หรือจนกล้วยเป็นสีแดง มีลักษณะมันเงาจากตัวน้ าเชื่อมที่เคลือบกล้วย ยกลงพักไว้ให้เย็นสนิท
           4. หั่นกล้วยน้ าว้าเชือ่ม เป็นชิ้นเล็ก ๆ เตรียมไว้
           5. ใช้ไม้คลึงแป้งรีดแป้งพัฟฟ์เพสตรี ให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมโดยให้มีความหนาประมาณ 1/4 เซนติเมตร
           6. ใช้พิมพ์กดแป้งให้หมด
           7. ตักกล้วยน้ าว้าเชือ่มลงตรงกลางแผ่นแป้ง ทาขอบแป้งด้วยน้ าเปล่า จากนั้นประกบแป้งปิดให้สนิท
           8. วางเรียงใส่ถอดอบที่ทาเนยขาว แล้วทาไข่ไก่บนหน้าขนมบาง ๆ จนทั่ว น าเข้าอบที่อุณหภูมิ 325   
               องศาฟาเรนไฮต์ ประมาณ 20-30 นาทีหรือจนสุกเหลือง น าออกจากเตาอบ แซะออกจากถาด พักไว้ 
               ให้คลายความร้อน โรยน้ าตาลไอซิ่ง จัดเสิร์ฟ



ภาพกิจกรรม

        วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์    
บ ารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจ าปี 2561 โดยออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ แนะแนวการ
ประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน ณ วัดวังงิ้ว หมู่ 4  ต าบลวังงิ้วใต้  อ าเภอ      
ดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ได้ร่วมจัดโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน 
จังหวัดพิจิตร” ให้กับนักเรียน/นักศึกษา มีงานท าในช่วงปิดภาคเรียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ท าให้เกิดรายได้แก่นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๔๗ คน


