ประจำเดือน พฤษภำคม 2564
ฉบับที่ 5/2564

วันวิสาขบูชาในประเทศไทย
วัน วิส าขบูช า ถือได้ว่าเป็น วัน สาคัญ ทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้ว นมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การถือ กาเนิด
ของพระพุท ธศาสนา คือ เป็น วัน ที ่พ ระศาสดา คือ พระสัม มาสัม พุท ธเจ้า ประสูต ิ ตรัส รู ้ และปริน ิพ พาน ท าให้
พุทธศาสนิกชนทั่ว โลก ให้ความสาคัญ กับ วัน วิส าขบูช า ซึ่ง ชาวพุทธได้พ ร้อมใจกันจัด พิธีพุทธบูช าในวันนี้พ ร้อมกันทั่ว ทั้ง
โลก ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสาคัญสากล”

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
เดือนมีนาคม 2564
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก เดือน มีนาคม 2564
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
พฤษภาคม 2564 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
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ด่วนนนนน..
อีก

6 เดือน

เท่านั้น

นานา สาระ..
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ย้ าเตื อ นมาตรการ
สาคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลัก
“D-M-H-T-T” ปฏิบัติตามง่าย ทาได้ไม่ยาก ทาตัวเองให้ปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้
D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19
D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ
T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง
เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ

ที่มา : https://www.redcross.or.th/home/
1. ลงทะเบียนรูปและรายละเอียดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ลงใน
ระบบ เช่น ชื่อ คาอธิบายต่าง ๆ จากนั้นค่อยทาการอัพโหลดรูป
สติ๊กเกอร์ลงไปจนครบ
2. รอทีมงานจากทาง Line พิจารณาว่าสติ๊กเกอร์ผ่านเกณฑ์
ตามเงื่อนไขเพื่อจาหน่ายหรือไม่
3. หลังจากผ่านการพิจารณาจาก Line แล้ว ครีเอเตอร์มือใหม่
สามารถเริม่ จาหน่ายสติกเกอร์ได้ที่ Line Store ทันที โดยเพียง
กดไปที่ปุ่มเริ่มจาหน่าย
4. รอรับส่วนแบ่ง 35% จากการขายสติ๊กเกอร์ของคุณผ่าน
Paypal ได้เลย

อยากขายสติ๊กเกอร์ไลน์ควรเริ่มอย่างไร?
ใครอ่านมาถึงตรงนี้ คงเริม่ สนใจอยากลองขายสติ๊กเกอร์ไลน์กันดู
บ้างแล้วแน่นอน แต่ใช่ว่าปุบปั๊บก็ขายได้เลยนะ คุณต้องลงทะเบียนเป็น
ครีเอเตอร์เสียก่อน โดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่จาเป็นต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์
https://creator.line.me/th/ (แต่อย่าลืมว่าคุณต้องสมัครบัญชี Line
ด้วยนะ) พอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ลงมือก็ทา ตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ
ด้านล่างนี้เลย

การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ดีต้องทาอย่างไร?
เนื่องจากสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นข้อความภาพในการสื่อสาร
แบบหนึ่ง ภาพหนึ่งภาพที่ผู้ใช้งานเลือกจึงต้องแทนความหมาย
ได้ครบถ้วน การออกแบบสติ๊กเกอร์จึงควรออกแบบให้ง่ายต่อ
การนาไปใช้สนทนาในชีวิตประจาวัน ซึ่งองค์ประกอบของ
สติ๊กเกอร์ทดี่ ีควรประกอบด้วยภาพการ์ตูน ข้อความ รูปที่เข้าใจ
ได้ง่าย และบ่งบอกอารมณ์ความรูส้ ึกได้ครบถ้วน
ที่มา : https://fastwork.co/blog/line-sticker-how-to/

ที่มา : https://masii.co.th/blog/vlogสร้างรายได้

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุ โลก เดือน มีนาคม 2564 จานวน 527 อัตรา
เป็ น เพศชาย จ านวน 160 อั ต รา เพศหญิ ง จ านวน
11 อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน 356 อัตรา เมื่อเทียบ
กั บ เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 มี ค วามต้ อ งการจ้ า งงาน
เพิ่ ม ขึ้ น 128 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.08 ของเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2564

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน มี.ค. 64 กับ ก.พ. 64
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ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 163 อั ต รา ร้ อ ยละ 30.93
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 145 อัตรา ร้อยละ
27.51 รองลงมาคื อ ระดั บ ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จ านวน
113 อั ต รา ร้ อ ยละ 21.45 รองลงมาคื อ ระดั บ ปวช.
จานวน 81 อัตรา ร้อยละ 15.37 และอื่นๆ รวม 25 อัตรา
ร้อยละ 4.74

364

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

มี.ค.-64
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,5
มัธยมศึกษา,
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ป.ตรี, 163
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อนุปริญญา,
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ปวช., 81
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ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 9 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือนมีนาคม 2564
1. ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
4. พนักงานรับส่ งเอกสาร พนักงานขนสั มภาระ
และพนักงานขนส่งสินค้าอื่น ๆ
5. ผู้ขับรถจักรยานยนต์
6. ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบอื่น ๆ
7. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
8. ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
9. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน ก.พ. 64 กับ ม.ค. 64
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ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มี ผู้ ส มั ค รงาน เดื อ นมี น าคม 2564 จ านวน 598 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 163 คน พิจารณาจากช่วงอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 40-49 ปี จ านวน 181 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
30.27 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน
86 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 และช่วงอายุอื่นๆ 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.55 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

รวม
598
435

การบรรจุงาน

บรรจุงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ และอายุ
9. อาชีพงานพื้นฐาน
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ…
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้น…
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
4. เสมียน เจ้าหน้าที่
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ
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ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือนมีนาคม 2564 จานวน 516 คน การบรรจุงาน 5 ลาดับแรก จาแนก
ตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
จานวน 161 คน
2. แรงงานด้านการประกอบ
จานวน 95 คน
3. ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
จานวน 91 คน
4. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
จานวน 36 คน
5. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
จานวน 15 คน

180

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือน มีนาคม 2564
มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 14 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 11 คน แจ้งการเดินทางไป
ทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน - คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry) จานวน 3 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือนมีนาคม 2564

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 11 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน - คน

การเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศ (Re - Entry)
จานวน 253 คน
จานวน 3 คน

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 14 คน

เดื อ นตุ ล าคม 2563 – มี น าคม 2564 ยั ง มี แ รงงานไทยที่ ยั ง คงท างานในต่ า งประเทศ รวมทั้ ง สิ้ น 23 คน
โดยประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ แคนดา รองลงมา คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และโอมาน
สาหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน และพนักงาน
ทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อาเภอชาติตระการ

7

แคนดา

คนงานเกษตร

2

อาเภอบางระกา

7

อินโดนีเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ลิเบีย,
ยูเครน, คาซัคสถาน , South sudan

ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป, พนักงานนวด

3

อาเภอเมืองพิษณุโลก

4

สิงคโปร์, ไนจีเรีย, ญี่ปุ่น, โอมาน

วิศวกร, ช่างเชื่อม, ควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ

4

อาเภอพรหมพิราม

1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ช่างเชื่อม

5

จังหวัดอื่นๆ

4

บรูไน, UEA

ช่างเชื่อม

รวม

23

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือนพฤษภาคม 2564

บริษัท รุ่งวิชัย คอนกรีต ฝ่ายผลิต
จากัด (พิษณุโลก)

2

อายุ
(ปี)
ปวช.-ป.ตรี 20-35

บริษัท คูโบต้าทั่งทอง
พิษณุโลก จากัด

พนักงานขาย

10

ปวส.-ป.ตรี 23-30

10,000

เจ้าหน้าที่
คลังพัสดุ

2

ปวช.-ป.ตรี 23-30

10,000

บริษัท เอส.พี.แวน
จากัด

พนักงาน
ธุรการ

2

ม.6-ป.ตรี

20-40

10,000

- ค่าคอมมิชชั่น/incentive/
- ค่าน้ามัน + ค่าที่พัก + ค่าเบี้ยเลี้ยง
(กรณีเดินทางไปทางานต่างจังหวัด )
- ประกันสังคม
- ทาประกันชีวิต : อุบัติเหตุ ให้ฟรีทุกท่าน

บริษัท วิเศษพานิช มีท
จากัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ
(ฝึกหัด)

ป.ตรี

25-35

15,000

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วัดหยุดพักผ่อนประจาปี 6 วัน/ปี
- อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท

ชื่อบริษัท

ตาแหน่งงาน อัตรา

วุฒิ

ค่าจ้าง
(บาท)
9,600

เงื่อนไข/สวัสดิการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ชุดฟอร์มบริษัท
- เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพ
- เงินพิเศษ (Incentive)
- งานเลี้ยงประจาปี
-เงินพิเศษประจาปี (โบนัส)

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือนพฤษภาคม 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญ..

นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผูจ้ บการศึกษาใหม่
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

จัดหางาน..เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
ส าหรั บ ผู้ จ บการศึกษาใหม่โ ดยภาครั ฐ และเอกชน Co-payment ซึ่งเป็นการดาเนิน การบูรณาการร่ว มกั บนายจ้าง/
สถานประกอบการโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน จ่ายสูงสุดไม่
เกิน 7,500 บาทต่อเดือนระยะเวลา 12 เดือนต่อคน โครงการฯ สิ้นสุดการจ้างงานวันที่ 30 พ.ย. 64 (ทั้งนี้ ค่าจ้างที่นายจ้าง/
สถานประกอบการจ่ า ยให้ ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ (ลู ก จ้ า ง) ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าของแต่ ล ะจั ง หวั ด
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก 320 บาท/วัน
นางธนพร สุวรรณโณ เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้
ผู้ที่จบการศึกษาใหม่มีงานทา มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ
สามารถดาเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมและเป็นการสนับสนุนการทางานและ
อานวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ การลงทะเบียนสมัครใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สรุปได้ดังนี้

นายจ้าง/สถานประกอบการ
นายจ้ า ง/สถานประกอบการ ต้ อ งอยู่ ใ นระบบ
ประกันสั งคม และมีเงื่อนไขเลิกจ้ างลู กจ้างเดิมได้ ไม่เกิน
15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณี ที่ ลู กจ้ างลาออกใน
ระหว่างโครงการฯ นายจ้าง สถานประกอบการ หาลูกจ้าง
ใหม่ทดแทนได้ฯ)
 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งตาแหน่งงานว่าง
ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
ฯลฯ

ผู้จบการศึกษาใหม่
 สัญชาติไทย
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปวส. / ปวช. / ม.6
อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสาเร็จการศึกษา
ปี 2562 เป็นต้นไป
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ก
จบใหม่.com
ฯลฯ

ทั้งนี้ เมื่อการจ้างครบกาหนดระยะเวลาตามโครงการแล้ว (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) นายจ้าง สถานประกอบการ
และลูกจ้างอาจตกลงทาสัญญาจ้างต่อไปได้ แต่นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ไว้
บริการให้คาปรึกษา แนะนา แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 246 257 ในวันและเวลาราชการ

ข่ข่าาวประชาสั
วประชาสัมมพัพันนธ์ธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

เน้นย้า..มาตรการส่งออกแรงงาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่า กระทรวงการ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ จ้ ง ป ร ะ ส า น เ รื่ อ ง ม า ต ร ก า ร ส า ห รั บ ผู้ เ ดิ น ท า ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ป ยั ง รั ฐ ก า ต า ร์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
คนหางานที่ เ ดิ น ทางไปท างานในรั ฐ กาตาร์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตรวจลงตราเพื่ อ การท างานประเภท
Work-Yearly Resident พร้อมใบอนุญาตเข้าเมือง (Exceptional Entry Permit) โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้ดาเนินการให้โดย
ระบบออนไลน์
คนหางานก่ อ นเดิ น ทางไปท างานในรั ฐ กาตาร์ จะต้ อ งเข้ า รั บ การตรวจสุ ข ภาพกั บ โรงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองจากโครงการตรวจสุขภาพสาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (Expatriate Health Check-up Program) ของ
สภาสาธารณสุขกลุ่ มประเทศอ่าว (Gulf Health Council States) ซึ่งมีจานวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาล
เวชธานี 2 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ 3) โรงพยาบาลกรุงเทพ 4) โรงพยาบาลปิยะเวท และ 5) โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ารัฐกาตาร์สามารถตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางจาก
โรงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากฝ่ า ยกาตาร์ ได้ แ ก่ 1) โรงพยาบาลเวชธานี 2)โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ และ
3) โรงพยาบาลกรุง เทพ โดยจะมีค่า ใช้จ ่า ยประมาณ 6,500-8,000 บาท กรณีค นหางานตรวจหาเชื ้อ COVID-19
จากโรงพยาบาลที ่ไ ด้ร ับ รองจากรัฐ กาตาร์ ทั ้ง 3 แห่ง ดัง กล่า วข้า งต้น เมื ่อ เดิน ทางไปถึง รัฐ กาตาร์ไ ม่ต ้อ งเข้า รับ
การตรวจหาเชื้ออีก หากตรวจหาเชื้อ COVD-19 นอกเหนือจากโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง เมื่อเดินทางไปถึงรัฐ กาตาร์
ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVD-19 ที่ท่าอากาศยานกรุงโดฮาอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หากผู้ที่เดิน ทางเข้าไปรั ฐ กาตาร์ ที่ยังไม่มีบัตรถิ่นพานัก (QID) จะต้องกักตัว ที่โรงแรมเป็นเวลาอย่างน้อย
7 วัน โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว ทั้งนี้ หากแรงงานที่เข้ารับการกักตัวไม่สามารถพักห้องเดี่ยวได้
จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
เมื่อพ้นระยะเวลาการกักตัว นายจ้างจะต้องนาลูกจ้างไปตรวจโรคเพื่อจัดทาบัตรถิ่นพานัก ( QID) และจัดทา
บัตรสุขภาพต่อไป
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ มาตรการดังกล่าว ให้แก่ คนหางานที่ประสงค์จะ
เดินทางไปทางานที่รัฐกาตาร์ ประชาชนทั่วไป ได้ทราบ และเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก โทร. 055 246 257 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี ค วามห่ ว งใย แรงงานต่ า งด้ า ว ผู้ ใ ช้ แ รงงาน นายจ้ า ง/
สถานประกอบการ ดังนั้น เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหรือข้อแนะนาของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการการสัมผัสใกล้ชิดผู้
มีอาการป่ว ยรักษาระยะห่ างอย่างน้ อย 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูก และปาก โดยไม่ได้ล้างมือ
ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่ห รือน้ายาแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% สวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนหากมีไ ข้
ไอ หายใจลาบาก ให้ไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทาง

ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ Covid-19 ระลอกใหม่

ต่อหน้า 2

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือท่าน เฝ้าระวังและตระหนักถึงการใช้แรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ปฏิบัติตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวมถึงมาตรการป้องกันการ
แพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก อย่างเคร่งครัดต่อไป

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก มอบหมายให้นางปรางค์มาศ ศรีรัตนะ นักวิชาการแรงงานชานาญการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ร่วมพิธี งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณชัย จิตร
วิเศษ) เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 นางวรรณิภ า จัน โททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบัญชา กิตติสยาม
นักวิชาการแรงงานชานาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสนง.สาธารณสุขจังหวัด กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรจังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างการรับรู้ความเ ข้าใจกับนายจ้าง/
สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และแนวทางบริหารการทางานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ รวมทั้งให้คาแนะนาตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทา เขต
พื้นที่อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 10 แห่ง ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ พบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา จานวนทั้งสิ้น 58 คน (ชาย 30 คน หญิง 28 คน) มีใบอนุญาตทางานถูก ต้อง จานวน 34 คน ส่วนที่เหลือจานวน 24 คน
นายจ้างได้ยื่นแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่จ้างผ่านระบบออนไลน์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ไม่พบการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
ทั้งนี้ ได้กาชับให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ควบคุม ดูแลแรงงานต่างด้าวทางาน ให้ปลอดภัยโดยปฏิบัติ D-M-H-T-T
เว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้ อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้ างมือ สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนทา
ความสะอาดสิ่งของอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจา วัดอุณหภูมิและติดตามอาการของแรงงานต่างด้าวทุกคน เข้าไทยชนะ และห้าม
เคลื่ อนย้ า ยแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้ าไปและออกจากพื้ นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อีกทั้งขอให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีด้วย

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมติดตามการดาเนินงานโครงการส่งเสริม
การจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ผ่านระบบ Video
Conference กรมการจัดหางาน
ในการนี้ นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางปรางค์มาศ ศรีรัตนะ
นัก วิช าการแรงงานช านาญการ พร้อ มด้ วยเจ้ าหน้า ที่ เข้า ร่ว มประชุ มติ ดตามการด าเนิ นงานโครงการฯ
ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ถ.วังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ซึ่งมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่
1-10 จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้นางปรางค์มาศ ศรีรัตนะ นักวิชาการแรงงานชานาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2564 ประจาเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (ZOOM) โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจัง หวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้นางวาสนา เทียนหอม นักวิชาการแรงงานชานาญการ และเจ้าหน้าที่ฯ จัดส่งนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 3 ม. เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อและทางานกับสถานประกอบการตามโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
การศึกษา) ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวัน ออก (อี.เทค) ได้อานวยความสะดวกจัดรถมารับน้องๆ นักเรียน
จานวน 28 คน ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
จากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ สจจ.พล. /วิทยาลัยฯ อี.เทค /สถานประกอบการ/ครูแนะแนวของสถานศึกษา/
ผู้ปกครองและนักเรี ยน ทาให้โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) ประสบผลสาเร็จ ทาให้นักเรียน
ได้มีงานทา มีรายได้ และมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

