ประจำเดือน มีนำคม 2564
ฉบับที่ 3/2564

วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

https://www.doe.go.th/phitsanulok

วิสยั ทัศน์กรมกำรจัดหำงำน
“กำลังแรงงำนมีงำนทำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2565”

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

สาระในเล่ม
 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
เดือนมกราคม 2564
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก เดือน มกราคม 2564
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน มีนาคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
มีน าคม 2564 พบกั น อีก เช่ น เคยกั บ สาระน่ า รู้ ข่ า วสาร
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
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน มีนาคม 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

รักยิ้มบิวตี้ ให้บริการนวดหน้า นวดตัว เพื่อสุขภาพและเสริม
ความงาม และให้บริการนอกสถานที่
เบอร์โทร. 081-9223659
ที่อยู่ 459/304 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านชินลาภ ซอย 5 ต.สมอแข
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน มีนาคม 2564
2 มีนาคม 2564
กิจกรรม
จัดรายการวิทยุ “ฟังที่นี่รอบรู้เรื่องแรงงาน”
สถานที่ดาเนินการ
- สวท.พิษณุโลก

3 มีนาคม 2564
กิจกรรม
ฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่
กาลั ง แรงงาน กิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ ให้ นั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางห้องเรียนออนไลน์
ระบบ Google Classroom
สถานที่ดาเนินการ
- ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม อ.เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก
จ.พิษณุโลก

10 มีนาคม 2564
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ รับแจ้งตาแหน่งงาน
ว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา Part-Time
และผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ ผู้ ว่ า งงานที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก
- อาเภอบางกระทุ่ม

12 มีนาคม 2564
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้ว่างงาน
และประชาชนทั่วไป ตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงาน
ท าอย่ า งยั่ ง ยื น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนมีนาคม 2564
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเนินมะปราง
- อาเภอวังทอง

12 มีนาคม 2564
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ และติดตามผลการจ้าง
งาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยภาครัฐ และ
เอกชน (Co-payment) เพื่อตรวจสอบการทางาน การจ้างงาน
ของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

3, 10, 17, 24, 31 มีนาคม 2564
กิจกรรม
ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ให้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 และเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้งเพิ่มความ
เข้มขันการเฝ้าระวังและตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

นานา สาระ..
การรับสิทธิต่างๆ หรือทาธุรกรรมใด
ก็ตาม “สาเนาบัตรประชาชน” ยังคงเป็น
สิ่ ง จ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน แต่ ถึ ง
กระนั้นก็อาจมีมิจฉาชีพคิดนาไปใช้ในทาง
ที่ ไ ม่ ช อบธรรมได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ตามมาภายหลังได้ การเซ็นรับรองสาเนา
ด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ งจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วร
ละเลย ส านั กงานกิ จการยุติ ธ รรม จึ งได้
ออกมาแนะนา 5 วิธีเซ็นรับรองสาเนาบัตร
ประชาชนให้กับทุกคนได้ศึกษา ทาความ
เข้าใจ ช่วยให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

ที่มา : https://www.chillpainai.com
ที่มา : สานักงานกิจการยุติธรรม

ยูทูปเบอร์

ในแต่ละวันทาอะไร?
1. เปิดแชนแนลของตนเอง สาหรับลงวีดีโอในช่องยูทูป และ
สร้างสรรค์คอนเทนต์สาหรับลงในช่องของตนเอง
2. คิดและเรียบเรียงเนื้อหาในวีดีโอโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ และ
เผยแพร่ให้ผู้ชม
3. บันทึก ตัดต่อภาพ และเสียงของวีดีโอก่อนลงในแชนแนล
4. ทักทายและพูดคุยกับ Follower / Subscriber
5. ติดต่อบริษัทเพื่อหาโฆษณามาลงในแชนแนลของตนเอง
รวมทั้งว่าจ้างจากผู้สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์สินค้า

ต้องใช้ทักษะและความรู้อะไรบ้าง?
• การพูด
การพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• การอ่านจับใจความ
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับใจความสาคัญของประโยค
และย่อหน้าในเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการทางาน
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การใช้เหตุผลหรือตรรกะในการระบุจุดแข็ง และจุดอ่อน
ของทางเลือกต่าง ๆ ที่มี เพื่อหาข้อสรุปของแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหา
• การฟังอย่างลึกซึ้ง
การใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกาลังพูดอย่างเต็มที่ จับประเด็น
สาคัญ สอบถามในเวลาที่เหมาะสม และไม่ขัดจังหวะในการพูด
• การเข้าใจผู้อื่น
การรับรูไ้ ด้ถึงพฤติกรรมของผู้อื่น และเข้าใจได้ว่าพวกเขา
แสดงออกมาเช่นนั้นเพราะอะไร
• การเรียนรู้เชิงประยุกต์
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ที่มา : https://wespace.in.th/explore

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก เดื อ น มกราคม 2564 จ านวน 40 แห่ ง
40 ตาแหน่ง 345 อัตรา เป็นเพศชาย จานวน 39 อัตรา
เพศหญิ ง จ านวน 20 อั ต รา และไม่ ร ะบุ เ พศ จ านวน
286 อัตรา เมื่อเทียบกับเดือน ธันวาคม 2563 มีความ
ต้องการจ้างงานลดลง 150 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.30
ของเดือน ธันวาคม 2563

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน ม.ค. 64 กับ ธ.ค. 63
495
405
345

342

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

334 329

บรรจุงาน

ม.ค.-64

ป.ตรี, 59

ปวส. /
อนุปริญญา,
120

ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บ ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จ านวน 120 อั ต รา ร้ อยละ
34.78 รองลงมาคือระดั บมัธยมศึกษา จานวน 86 อัตรา
ร้อยละ 24.93 รองลงมาคือระดับ ปวช. จานวน 66 อัตรา
ร้อยละ 19.13 รองลงมาคือปริญญาตรี จานวน 59 อัตรา
ร้อยละ 17.10 และอื่นๆ รวม 14 อัตรา ร้อยละ 4.06
ธ.ค.-63

ประถมศึกษา,
14
มัธยมศึกษา,
86

ปวช., 66

ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน มกราคม 2564
1. แรงงานด้านการผลิต
2. ผู้จาหน่ายสินค้าแบบขายตรง
3. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ, แรงงานทั่วไป
4. แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ
5. ยามรักษาการณ์
6. ผู้ทาความสะอาด, พนักงานทาความสะอาด
7. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่นๆ
8. พนักงานขับรถยนต์
9. พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเล็ก,
พนักงานขับรถตู้
10. ครูอนุบาล (ระดับปริญญา)

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน ม.ค. 64 กับ ธ.ค. 63
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ชาย
143
164

หญิง
262
178

ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มีผู้ ส มัครงาน เดือน มกราคม 2564 จานวน 405 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ ว 63 คน พิจารณาจากช่ว งอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 18-24 ปี จ านวน 113 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
27.90 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน
105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 และช่วงอายุอื่นๆ 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

รวม
405
342

การบรรจุงาน

9. อาชีพงานพื้นฐาน
60 ปีขึ้นไป

8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ…

50-59 ปี

7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง…

40-49 ปี

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและ…

30-39 ปี

4. เสมียน เจ้าหน้าที่

25-29 ปี

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

18-24 ปี

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส,…
0

20

40

60

80

ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือน มกราคม 2564 จานวน 334 คน
ตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บัญชี
2. เจ้าหน้าที่สานักงานอื่นๆ
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
4. ผู้ให้บริการส่วนบุคคลอื่นๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
5. ช่างโลหะแผ่น
6. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
7. ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
8. แรงงานด้านการประกอบ

100

120

140

160

การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก จาแนก
จานวน 22 คน
จานวน 10 คน
จานวน 35 คน
จานวน 8 คน
จานวน 99 คน
จานวน 38 คน
จานวน 27 คน
จานวน 25 คน

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือน มกราคม 2564
มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 4 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 1 คน แจ้งการเดินทางไป
ทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 1 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry) จานวน 2 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือน มกราคม 2564

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 1 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 1 คน

การเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศ (Re - Entry)
จานวน 253 คน
จานวน 2 คน

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 4 คน

เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 14 คน โดย
ประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุ ด 5 อันดับแรก คือ แคนดา สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ และโอมาน
สาหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน และพนักงาน
ทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อาเภอชาติตระการ

5

แคนดา

คนงานเกษตร

2

อาเภอเมืองพิษณุโลก

4

สิงคโปร์, ไนจีเรีย, ญี่ปุ่น, โอมาน

วิศวกร, ช่างเชื่อม, ควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ

3

อาเภอบางระกา

4

อินโดนีเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ลิเปีย

ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป

4

อาเภอพรหมพิราม

1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ช่างเชื่อม

รวม

14

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน มีนาคม 2564
ชื่อตาแหน่ง
งาน

อัตรา

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
(บาท)

เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริษัท รุ่งวิชัย คอนกรีต
จากัด (พิษณุโลก)

ฝ่ายผลิต

2

ปวช.-ป.ตรี 20-35

9,600

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท คูโบต้าทั่งทอง
พิษณุโลก จากัด

พนักงานขาย

10

ปวส.-ป.ตรี 23-30

เจ้าหน้าที่
คลังพัสดุ

2

ปวช.-ป.ตรี 23-30

บริษัท เอส.พี.แวน
จากัด

พนักงาน
ธุรการ

2

ม.6-ป.ตรี

20-40

โรงน้าแข็งเมืองพรหม

ฝ่ายผลิต

30

ไม่จากัด

20-45

ชื่อบริษัท

วุฒิ

- ชุดฟอร์มบริษัท
10,000 - เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพ
- เงินพิเศษ(Incentive)
- งานเลี้ยงประจาปี -เงินพิเศษประจาปี
10,000
(โบนัส)
- ค่าคอมมิชชั่น/incentive/
10,000 - ค่านามัน + ค่าที่พัก + ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณี
เดินทางไปทางานต่างจังหวัด )
- ประกันสังคม
- ทาประกันชีวิต : อุบัติเหตุ ให้ฟรีทุกท่าน
9,600

มีที่พัก/ประกันสังคม/ค่าคอมมิชชั่น

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน มีนาคม 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน มีนาคม 2564

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือน มกราคม 2564
ชื่อบริษัท
หจก.พระพิฆเนศ

ชื่อตาแหน่ง
อัตรา
งาน
พนักงานธุรการ
1
พนักงานเสมียน

วุฒิ
ม.6ป.ตรี

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
(บาท)
320/
20-50
วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
สามารถปฏิบัติงานเอกสารในสานักงานได้

1

ม.6ป.ตรี

20-50

320/
วัน

สามารถปฏิบัติงานเอกสารได้

1

ปวชป.ตรี

20-50

320/
วัน

สาขาบัญชี

1

ปวชป.ตรี

20-50

320/
วัน

สาขาการเงิน การบัญชี

2

ไม่จากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

สามารถเขียนแบบและวาดแบบได้
มีประสบการณ์ด้านงานศิลปะจะพิจารณา
เป็นพิเศษ

ช่างปั้น
ประติมากรรม

2

ไม่จากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

มีประสบการณ์ด้านงานประติมากรรม
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท มหาราชพฤกษ์
จากัด

ธุรการ

1

ปวช. ป.ตรี

25-35 9,600/
เดือน

บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จากัด

พนักงาน
คัดแยก

8

ไม่จากัด
วุฒิ

20-35 12,000
/เดือน

พนักงานบัญชี
พนักงาน
การเงิน
ช่างวาดรูป

สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ คานวณตัวเลขได้ เขียน
หนังสือได้ /ประกันสังคม โบนัสประจาปี
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอที ค่า
พาหนะ
สามารถเดิน ยกของ รับฟัง เข้าใจ อ่านออก
เขียนได้ สามารถเข้ากะได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ครม.ปรับเงื่อนไข โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ขยายเวลาอ ุดหน ุนค่าจ้างร้อยละ 50 ถึง 31 ธ.ค. 64
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบปรับคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ
และเอกชน (Co-Payment) “จ้างงานเด็กจบใหม่” เพื่อให้ผู้จบการศึกษาใหม่มีโอกาสได้งานทา และนายจ้างเกิดสภาพคล่อง
ในการดาเนินธุรกิจ โครงการฯ นี้ ขยายระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์
ให้เกิดการจ้างงานใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย
ภาครัฐอุดหนุนเงินเดือนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษา
ใหม่ที่พึ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกบู รณา
การท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ
ให้เกิดการบรรจุงานเพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาการว่างงานในผู้จบการศึกษาใหม่อย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่
สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ให้คาแนะนาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 246 257 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมการจ้างงานสาหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- นายจ้าง/สถานประกอบการ
- ผู้จบการศึกษาใหม่

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
สแกนผ่าน QR Code นี้
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก โทร. 055-246257

คุณสมบัติ
สาหรับนายจ้าง

สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่

- ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
- ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ
15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
- ต้ อ งสมั ค ร/แจ้ ง ต าแหน่ ง งานเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ก
จบใหม่.com
- รัฐอุดหนุนไม่เกิน 50% ของค่าจ้างที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
** ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน
** ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท/เดือน
** ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท/เดือน
** ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท/เดือน

- มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หาก
อายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาปี
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/
ปวส./ ปวช. /ม.6
- ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.
com

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
การเคลือ
่ นย้ายแรงงานประเทศเพือ
่ นบ้านในช่วง Covid-19

วันพฤหัส บดี ที่ 4 กุม ภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางวรรณิภา จันโททัย จัด หางาน
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกรายการสัมภาษณ์ ประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในรายการ “NBT North รวมใจไทยไม่ทิ้งกัน” สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค ช่อง 11 NBT ภาคเหนือ

