ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2563
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ฉบับที่ 6/2563

วิสยั ทัศน์กรมกำรจัดหำงำน

สาระในเล่ม

“กำลังแรงงำนมีงำนทำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2565”
 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีงานทา โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
5. บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว

ค่ำนิยม
STRONG
S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชน
ทุกช่วงวัยที่มารับบริการ
T = Team Work : การทางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
ฉับไว
O = Owner : มีจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน

 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

 นานา สาระ
 สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน มิถุนายน 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน มิถุนายน 2563

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
มิถุนายน 2563 พบกันอีกเช่นเคยกับสาระน่ารู้ ข่าวสาร
ต่ า งๆ สถานการณ์ ต ลาดแรงงานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
กา รส่ ง เส ริ ม ก าร มี ง า นท า ข่ าว สา ร ด้ า นแ ร งง า น
และเส้ น ทางอาชี พ แนะน าอาชี พ อิส ระที่น่ า สนใจ และ
ตาแหน่งงานว่างประจ าเดือ น มิถุ นายน 2563 เพื่ อเป็ น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์เพื่อ :
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน มิถุนายน 2563

11-12 มิถุนายน 2563
กิจกรรม
ออกตรวจเยี่ ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ ส ารวจรับแจ้ง
ตาแหน่งงานว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือ
ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไม่ได้เรียนต่อ หลั งจบการศึก ษาภาคบั งคับ รองรั บ นักเรีย น
นักศึกษา Part-Time โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานใน
ประเทศ และผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

19 มิถนุ ายน 2563
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ให้กับผู้ว่างงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ตามโ ครงการเสริ ม สร้ า งคว ามมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บูรณาการร่วมกับโครงการเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ ป้ องกัน การหลอกลวงและลั กลอบไปทางาน
ต่างประเทศฯ ประจาเดือน มิถุนายน 2563
สถานที่ดาเนินการ
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบึงลา ตาบลนครป่าหมาก
อาเภอบางกระทุ่ม
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย ตาบลชมพู
อาเภอเนินมะปราง

10, 17 และ 24 มิถุนายน 2563
กิจกรรม
ออกตรวจสถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอวังทอง
- อาเภอนครไทย
- อาเภอพรหมพิราม และอาเภอเมืองพิษณุโลก

23-26 มิถุนายน 2563
กิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร
“การตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอนผ้า cotton canvas ด้นมือ”
ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน แนะแนวอาชีพ
ผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ
- ณ อาคารอเนกประสงค์ SML หมูที่ 3 ตาบลปากโทก
อาเภอเมืองพิษณุโลก

“มุ่งมั ่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

นานา สาระ..

Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คือ
การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับผู้อื่นในสังคม รวมถึงการลด
การออกไปนอกบ้านโดยไม่จาเป็น หลีกเลีย่ งการใช้ขนส่ง
สาธารณะ และการทางานอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้การทา Social
Distancing จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้
1. งดจัดประชุม หรืองดเข้าร่วมการประชุม หรือการชุมนุมขนาด
ใหญ่ ที่ต้องเผชิญหน้ากับคนจานวนมาก
2. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน และสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดึงดูด
คนจานวนมาก โดยการเปลี่ยนกาหนดการให้ห่างจากชั่วโมง
เร่งด่วน

3. ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ หลีกเลี่ยงสิ่งที่คนอื่นสัมผัส เมื่อเจอ
สถานการณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ ให้ล้างมือทันที
4. ลดการเดินทางเข้าสถานที่จาเป็น เช่น ร้านขายของชา หรือห้องซักรีด
รวม ในช่วงเวลาเร่งด่วน ควรเลือกไปในเวลาทางานหรือเช้าตรู่แทน
5. เปลี่ยนพฤติกรรมการทางานจากที่บ้าน โรงเรียน สื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต เรียนทางไกลแทน
6. งดการแสดงความรัก หรือทักทายด้วยการจับมือ หอมแก้ม กอด
7. หลีกเลี่ยงพื้นที่ในห้องแออัด งดเข้าในพื้นที่ปิด เช่น โรงหนัง สนามกีฬา
8. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบอย่างใกล้ชิด โดยเว้น
ระยะห่างการสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม
9. เว้นระยะอย่างน้อย 1-2 เมตร จากผู้อื่น เช่น การต่อคิวซื้อของ รอ
ลิฟต์ รอคิวต่าง ๆ
10. กักตัวอยู่ในบ้านให้มากที่สุด จะลดโอกาสติดโรคน้อยลงเมื่อไม่ได้
ออกไปข้างนอก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผสู้ ูงอายุและเด็ก สมาชิกควร
คานึงถึงการเป็นพาหะนาโรคมาให้บุคคลที่อ่อนแอกว่า

วัตถุดิบ

ข้าวเหนียวหน้ากุง้

1. กุ้งสด แกะเปลือก เอาหัวกับหางออก
2. มะพร้าวขูดละเอียด
3. รากผักชี
4. กระเทียม
5. พริกไทยป่น
6. หัวกะทิข้น
7. น้าตาลทราย
8. เกลือป่น
9. ใบมะกรูดซอย
10. สีผสมอาหารสีสม้ แดง
11. ข้าวเหนียวมูน

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/

วิธีทา
1. โขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยจน
ละเอียด
2. สับกุ้งจนละเอียดใส่อ่างผสม ใส่มะพร้าวขูดลง
ไปคลุกจนเข้ากัน
3. ตั้งกระทะใส่หัวกะทิกับเครื่องโขลก ผัดจนกลิ่น
หอม ใส่ส่วนผสมกุ้งคลุกมะพร้าวลงไป เติมน้าตาล
ทรายกับเกลือ ผัดไปเรื่อย ๆ จนกะทิเกือบแห้ง
4. ใส่สีผสมอาหารลงไป ผัดจนเป็นสีเดียวกันทั่ว
ปิดไฟ พักไว้จนเย็น โรยใบมะกรูดซอย คลุกเคล้า
จนเข้ากัน
5. ตักข้าวเหนียวมูนใส่ภาชนะ โปะหน้ากุ้งลงไป
พร้อมรับประทาน

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
ชาย

หญิง

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับแจ้ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 55 แห่ง 105 ตาแหน่ง 624 อัตรา
เป็นเพศชาย จานวน 161 อัตรา เพศหญิง จานวน 112
อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน 351 อัตรา
ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดับมัธ ยมศึกษา จานวน 195 อัตรา ร้อยละ 31.25
รองลงมาคื อระดั บ ปวส. จ านวน 101 อัต รา ร้ อ ยละ
16.18 รองลงมาคือระดับปริ ญญาตรี จานวน 96 อัตรา
ร้อยละ 15.38 และอื่นๆ รวม 232 อัตรา ร้อยละ 37.17

ไม่ระบุ
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ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

แจ้งความต้องการแรงงานกับ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 105 ตาแหน่ง 624 อัตรา

บรรจุงาน

ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน
กับสานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 588 อัตรา

ความต้องการแรงงาน
อาชีพพื้นฐาน
ปฏิบัติงานฝีมือในแรงงาน
ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ
งานเกษตร/ประมง
งานบริการ
เสมียน เจ้าหน้าที่
ช่างเทคนิค
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร
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**ในภูมิลาเนา จ.พิษณุโลก 437 อัตรา
**นอกภูมิลาเนา 110 อัตรา

ผูส้ มัครงานที่มาใช้บริการ
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ความต้องการแรงงาน 3 อันดับแรกในกลุ่มงานต่างๆ

ผู้บริหาร 11 อัตรา
1. ผู้จัดการแผนกห้องอาหาร บาร์และจัดเลีย้ ง
2. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
3. ผู้จัดการฝ่ายขาย

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
58 อัตรา

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 14 อัตรา
1. พยาบาลวิชาชีพทั่วไป
2. โปรแกรมเมอร์ (นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอร์ระบบ)
3. วิศวกรโยธา (การก่อสร้าง)

เสมียน เจ้าหน้าที่ 135 อัตรา

1. ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
2. ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต์
3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่การเงิน
2. เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

พนักงานบริการ 59 อัตรา

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง
10 อัตรา

1. พนักงานเสิร์ฟ
2. พนักงานขาย (ประจาร้าน)
3. ผู้ช่วยพ่อครัว
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
3 อัตรา
1. ช่างปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก (การก่อสร้าง)

อาชีพพื้นฐาน 237 อัตรา
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ
3. พนักงานล้างจานด้วยมือ

1. คนงานประจาฟาร์มสุกร

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 99 อัตรา
1. พนักงานขับรถ

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน มิถุนายน 2563
ชื่อบริษัท

ชื่อตาแหน่งงาน

อัตรา

บริษัท เดลิเวอลี่ ฮีโร่
(ประเทศไทย) จากัด

พนักงานไรเดอร์
100
(ฟู้ดแพนด้า) (Parttime / full time)

บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. เคเบิ้ล
ทีวี จากัด

พนักงานตัดต่อ

1

พนักงานการตลาด

2

พนักงานขายเคเบิ้ล
และอินเตอร์เน็ต
พนักงานบัญชี

5

พนักงานยกของ
(ขนของ)
ผู้แทนขาย

2

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
พนักงานปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่เลขานุการ

10
2
1

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
โรงสีไฟสิงหวัฒน์

บริษัท เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จากัด
(สาขาพิษณุโลก)

1

4

วุฒิ

อายุ ค่าจ้าง

ม.3-ป.ตรี

ป.ตรี

เงื่อนไข/สวัสดิการ

18- 350 40 ปี 1000/ มีรถจักรยานยนต์ของตนเองและมี
วัน ใบขับขี่ มีโทรศัพท์สมาทโฟน
ที่สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นได้

21 ปี
ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป 21 ปี
ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป 21 ปี
ขึ้นไป
ปวช. ขึ้น 22 ปี
ไป
ขึ้นไป

9,600 ใช้โปรแกรมตัดต่อกราฟฟิกวีดีโอได้
9,500 มียานพาหนะเป็นของตนเอง/
คอมมิชชั่น ค่าน้ามันรถ
9,500
9,500 มีความรู้เรื่องบัญชี / โบนัส

ป.6 ขึ้นไป 18 ปี 320/
ขึ้นไป วัน
ป.ตรี
20- 15,000 ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
30
ป.ตรี
ไม่จากัด
ป.ตรี

20-40 15,000
25-45 9,600
23-35 ตาม
ตกลง

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน มิถุนายน 2563 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ตอบคำถำมชิงรำงวัล..
ชื่อเว็บไซต์ของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพิษณุโลก คือ...?
ร่วมส่งคำตอบได้ที่

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัด
ประจาเดือน มิถุนายน 2563
https://forms.gle/htvQdjb4ZUPwrgn68
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่ส่งคาตอบเข้ามาเร็วที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และ
สวีเดน ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
กรมการจั ด หางาน แจ้ ง ระงั บ การเดิ น ทางไปเก็ บ ผลไม้ ป่ า และการเดิ น ทางไปท างานในต าแหน่ ง คนงาน
ตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนของฟินแลนด์และสวีเดน (กรกฎาคมกั น ยายน) ของทุ ก ปี จะมี ค นงานไทยเดิ น ทางไปเก็ บ ผลไม้ ป่ า และเดิ น ทางไปท างานในต าแหน่ ง คน งานตามฤดู ก าล
(Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) เป็นจานวนมาก แต่เนื่องจากขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ มี การแพร่ ร ะบาดไปทั่ ว โลก ซึ่ง จากข้ อ มู ล ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization : WHO) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พบว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์มีผู้ป่วยยืนยัน จานวน 6,628 คน
เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จานวน 29 คน เสียชีวิต 312 คน สาหรับราชอาณาจักรสวีเดน มีผู้ป่วยยืนยัน จานวน 34,440 คน
เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จานวน 597 และเสียชีวิต 4,125 คน แสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศยังคงมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และ
จานวนผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งความเห็นของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงสตอกโฮล์ม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ว่าคนไทยไม่ควรเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าใ นฤดูกาล ปี 2020
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทั้งสองประเทศที่ยังคงดาเนินอยู่ และยังไม่มีแนวโน้มจะหมดไปในช่วงฤดูกาลดังกล่าว
เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองคนงานไทย กรมการจัดหางานจึงขอแจ้งระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไป
ทางานในตาแหน่งคนงานตามฤดู กาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี
2020 สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าดังกล่าว หากพบ/เห็น
ว่ามีสาย/นายหน้า หรือผู้ใด โฆษณา ชักชวน หรือรับสมัครคนหางานไปทางานเก็บผลไม้ป่ าในประเทศดังกล่าว ขอให้แจ้ง
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กรมการจัดหางาน เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
จัดหางานจังหวัดพิษณุ โลก กล่าวเพิ่มเติมว่า สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกได้จัดเตรียมตาแหน่งงานว่าง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรองรับคนหางานที่ไม่ได้เดินทางไปเก็บผลไม่ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 และ
ประสงค์จะหางานสามารถติดต่อขอรั บบริ การของส านักงานจัดหางานฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.doe.go.th/phitsanulok,
Facebook สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และ https://smartjob.doe.go.th หรือตู้งาน Job Box กรมการจัดหางาน
หากประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศสามารถลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(Overseas Employment E-service) https://toea.doe.go.th รวมทั้งแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเป็นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 วัน
เวลาทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เผยมีตาแหน่งงานว่าง
รองรับปัญหาการว่างงาน
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยต่อสถานการณ์การจ้างงาน โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด เฝ้ า ติ ด ตามพร้ อ มเตรี ย มต าแหน่ ง งานว่ า งเพื่ อ รองรั บ ปั ญ หาการว่ า งงาน
ของผู้ ป ระกั น ตน ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ รวมทั้ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการปรั บ โครงสร้ า งขององค์ ก รของ
ภาคธุรกิจต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดเตรียมตาแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดไว้บริการ
59 ตาแหน่ง 2,025 อัตรา นายจ้าง 71 แห่ง ตาแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1.พนักงานไรเดอร์
2.พนักงานขับรถยนต์
3.พนักงานขาย (ประจาร้าน)
4. แรงงานด้านการผลิต
5. ช่าง (ช่างเทคนิค ช่างบริการ ช่างคุมเครื่องจักร ช่างก่อสร้าง)
ซึ่งเป็นตาแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปวช., ปวส.
จนถึงปริญญาตรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน สนใจขอรั บ ค าปรึ ก ษา หรื อ ขอค าแนะน าในการประกอบอาชี พ รวมถึ ง ติ ด ต่ อ สมั ค รงาน
ได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-246257 ในวันและเวลาราชการ

ตาแหน่งงานว่าง
จังหวัดพิษณุโลกและต่างจังหวัด
https://smartjob.doe.go.th

https://www.facebook.com/ServeNganDuan

