ประจำเดือน สิงหำคม 2564
ฉบับที่ 8/2564

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
เดือนกรกฎาคม 2564
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก เดือน กรกฎาคม 2564
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน สิงหาคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
สิงหาคม 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
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน สิงหาคม 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

นานา สาระ..
วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) วัคซีนทางเลือกที่คนไทยหลายคนกาลังรอคอย
วัคซีน Moderna หรือโมเดอร์นา (mRNA-1273) คือ วัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็น
นวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทสัญชาติอเมริกัน คือ บริษัทโมเดอร์
นา (ModernaTX, Inc.) ถื อว่าเป็ นวัคซีนอีกยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับ เนื่องจาก
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ US FDA อนุมัติให้ใช้เป็นตัวที่ 2 ถัดจาก
วัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer)
Moderna วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนโควิด 19 ของ Moderna ได้เลือกใช้
เทคนิคการผลิตแบบ mRNA ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เคยใช้กับการพัฒนาวัคซีน
ป้องกันอีโบล่า
โดยวัคซีนประกอบด้วยโปรตีนสังเคราะห์ที่เรียกว่า mRNA ซึ่งมีลักษณะคล้ายสาร
พันธุกรรมส่วนหนึ่งของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วจะกระตุ้นให้
เซลล์ในร่างกายสร้างโปรตีนขนาดเล็กๆที่คล้ายกับหนามบนเปลือกหุ้มไวรัสโควิด 19
และโปรตีนนี้จะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
โควิด 19
สรุป
วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนประเภท mRNA อีกยี่ห้อหนึ่งที่กาลังเป็นที่สนใจใน
ประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบด้านประสิทธิภาพและผลสารวจอาการ
ข้างเคียงต่าง ๆ ที่ผ่านมา ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ ก็อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง และสามารถหาย
ได้เองภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจควรติดตามศึกษาข่าวสาร
ของวัคซีน Moderna เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจที่ถี่ถ้วนในการฉีดวัคซีน
ทางเลือกต่อไป

ที่มา : https://www.praram9.com/moderna-vaccine/

วิธีทาเค้กใบเตยหน้านิ่ม
 ท าส่ วนผสมไข่ แดง โดยเทไข่ แดงและน้ าตาลทรายใส่ ลงชามผสม ตี ให้ เข้ ากั น ใส่ เกลื อและ
กลิ่นวานิลลา คนให้เข้ากัน
 ใส่น้าใบเตยและน้ามันดอกทานตะวัน คนให้เข้ากัน
 ใส่ผงฟูลงในแป้ง คนให้เข้ากัน ร่อนแป้งลงชามผสม แล้วตะล่อมให้เข้ากัน พักไว้
เค้กใบเตยหน้านิ่ม อร่อยฟูนุ่มซ่อนเลเยอร์ซอสเนียนนุม่
 ทาส่วนผสมไข่ขาว โดยนาไข่ขาวและครีมออฟทาร์ทาร์ใส่ลงโถตี ตีด้วยความเร็วต่า ทยอยใส่
น้าตาลทรายจนหมด ตีต่อจนตั้งยอดอ่อนตามภาพ
ส่วนผสม เค้กชิฟฟ่อนใบเตย ส่วนผสม ไข่ขาว
 ตักไข่ขาว 1 ส่วน ใส่ลงในชามผสมของไข่แดง แล้วตะล่อมให้เข้ากัน หลังจากนั้นเทกลับลงใน
- ส่วนผสม ไข่แดง
- ไข่ขาว 3 ฟอง
ชามไข่ขาวที่เหลือ
- ไข่แดง (เบอร์ 2) 3 ฟอง
- ครีมออฟทาร์ทาร์ หรือน้ามะนาว 1 ช้อนชา

ตะล่อมให้เข้ากัน เทใส่ถาดสี่เหลี่ยมขนาด 7x7 นิ้ว แล้วนาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 160 องศา
- น้าตาลทราย 40 กรัม
- น้าตาลทราย 70 กรัม
เซลเซียส ใช้ไฟบน-ล่าง ประมาณ 40 นาที หรือจนกว่าจะสุก
- เกลือ 1/4 ช้อนชา
ส่วนผสม ซอสใบเตยหน้านิ่ม
 เมื่อสุกแล้วนาออกจากถาด แกะกระดาษไขแล้วพักให้เย็น หลังจากนั้นตัดแบ่งเป็น 2 หรือ
- กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
- ผงวุ้น 1+1/2 ช้อนชา
3 ชั้น
- น้าใบเตย 40 มิลลิลิตร
- น้าเปล่า 3 ช้อนโต๊ะ
 ทาซอสใบเตยหน้านิ่ม โดยใส่ผงวุ้นและน้าเปล่า 3 ช้อนโต๊ะลงในถ้วย คนให้เข้ากัน พักไว้
- น้ามันดอกทานตะวัน 40 กรัม - กะทิ 250 มิลลิลิตร
15 นาที หรือจนวุ้นเซตตัว และนากะทิ น้าเปล่า 250 มิลลิลิตร น้าตาลทราย และเกลือ ใส่ลง
ในหม้อ คนให้เข้ากัน แล้วใส่วุ้นที่พักไว้
- แป้งเค้ก 100 กรัม
- น้าเปล่า 250 มิลลิลิตร
 นาขึ้นตั้งไฟจนเดือดและวุ้นละลายดี หลังจากนั้นทยอยใส่แป้งข้าวโพด (แป้งข้าวโพดผสม
- ผงฟู 1 ช้อนชา
- น้าตาลทราย 120 กรัม
น้าเปล่า 100 มิลลิลิตร) ระหว่างที่ใส่แป้งให้คนตลอดจนส่วนผสมข้นหนืด ปิดไฟ
- นมสดรสจืด 40 มิลลิลิตร
- เกลือ 1/4 ช้อนชา
 นาซอสมากรองเพื่อให้ซอสเนียน หลังจากนั้นตักใส่ถาดแล้วกลิ้งซอสให้ทั่วถาด
- น้าใบเตย 150 มิลลิลิตร
 นาเค้กวางลงในถาด หลังจากนั้นตักซอสราดบนตัวเค้กและขอบถาดให้ทั่วตามภาพ
- แป้งข้าวโพด 40 กรัม
 นาเค้กชั้นที่สองวางลงถาด และตักซอสราดให้ทั่วถาด หลังจากนั้นพักให้เย็นแล้วนาเข้าตู้เย็น
- น้าเปล่า 100 มิลลิลิตร
1 คืน
 เสร็จแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ แช่เย็น ๆ ยิ่งละมุนลิ้นค่ะ ลองทากันดูนะคะ

ที่มา : https://cooking.kapook.com/view243626.html

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก เดื อ น กรกฎาคม 2564 จ านวน 1,539
อัตรา เป็นเพศชาย จานวน 232 อัตรา เพศหญิง จานวน
123 อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน 1,184 อัตรา เมื่อ
เทียบกับเดือน มิถุนายน 2564 มีความต้องการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น 964 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 167.65 ของเดือน
มิถุนายน 2564

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน ก.ค. 64 กับ มิ.ย. 64
1,539

1,052
778
575

560
268

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

ก.ค.64

ป.ตรี, 198
ปวส. /
อนุปริญญา,
347
ปวช., 165

ประถมศึกษา,
253
มัธยมศึกษา,
576

มิ.ย.64

ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บมั ธ ยมศึ กษา จ านวน 576 อั ตรา ร้ อยละ 37.43
รองลงมาคือระดั บปวส./อนุปริญญา จานวน 347 อัตรา
ร้อยละ 22.55 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จานวน
253 อัตรา ร้อยละ 16.44 รองลงมาคือปริญญาตรี จานวน
198 อัตรา ร้อยละ 12.86 และอื่นๆ รวม 165 อัตรา ร้อย
ละ 10.72
ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน กรกฎาคม 2564
1. แรงงานด้านการผลิต
2. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
3. ผู้จาหน่ายสินค้าแบบขายตรง
4. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ
5. ยามรักษาการณ์
6. ผู้ทาความสะอาดอาคาร , พนักงานทาความ
สะอาดอาคาร
7. พนักงานขับรถยนต์
8. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่น ๆ
9. พนักงานขับรถบรรทุกและรถตู้ขนาดใหญ่
10. ช่างเย็บด้วยมือและจักรทั่วไป

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน ก.ค. 64 กับ มิ.ย. 64
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ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มีผู้สมัครงาน เดือน กรกฎาคม 2564 จานวน 1,052 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 274 คน พิจารณาจากช่วงอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 31.46 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 40-49 ปี จ านวน 294 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
27.95 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน
170 คน คิดเป็นร้อยละ 16.16 และช่วงอายุอื่นๆ 257 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

การบรรจุงาน
ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือน กรกฎาคม 2564 จานวน 268 คน การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก
จาแนกตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ ,
จานวน 14 คน
เจ้าหน้าที่บริการประมวลผลข้อมูล)
2. ตัวแทนประกันภัย , นายหน้าประกันภัย

จานวน 4 คน

3. ผู้ตัดและชาแหละเนื้อสัตว์

จานวน 20 คน

4. พนักงานขับรถยนต์

จานวน 25 คน

5. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ

จานวน 61 คน

6. ผู้จาหน่ายสินค้าแบบขายตรง

จานวน 57 คน

7. แรงงานด้านการผลิต

จานวน 19 คน

8. แรงงานบรรจุ

จานวน 17 คน

9. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป

จานวน 13 คน

10. ผู้ทาความสะอาดอาคาร , พนักงานทาความสะอาดอาคาร

จานวน 5 คน

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือน กรกฎาคม 2564
มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 14 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 6 คน แจ้งการเดินทางไป
ทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 6 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry) จานวน 2 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือนกรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 6 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 6 คน

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

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 14 คน

เดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 83 คน โดย
ประเทศที่ แ รงงานไทยไปท างานมากที่ สุ ด คื อ แคนดา รองลงมา คื อ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ นอร์ เ วย์ สหรั ฐ อเมริ ก า
คาซัคสถาน อินโดนีเซีย และสเปน สาหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ พนักงานเก็บผลไม้ พนักงาน
เสิร์ฟ และช่างเทคนิค

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อาเภอบางระกา

3

สเปน

ช่างเทคนิค

2

อาเภอเมืองพิษณุโลก

1

ฝรั่งเศส

พ่อครัว

3

อาเภอบางกระทุ่ม

1

ฮังการี

พนักงานนวด

4

อาเภอชาติตระการ

1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กุ๊ก

5

อาเภอเนินมะปราง

1

ญี่ปุ่น

พนักงานฝ่ายผลิต

รวม

7

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน สิงหาคม 2564
ชื่อตาแหน่ง
งาน

อัตรา

บริษัท รุ่งวิชัย คอนกรีต
จากัด (พิษณุโลก)

ฝ่ายผลิต

บริษัท คูโบต้าทั่งทอง
พิษณุโลก จากัด

ชื่อบริษัท

บริษัท เอส.พี.แวน
จากัด

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
(บาท)

2

ปวช.-ป.ตรี 20-35

9,600

พนักงานขาย

10

ปวส.-ป.ตรี 23-30

เจ้าหน้าที่
คลังพัสดุ

2

ปวช.-ป.ตรี 23-30

พนักงาน
ธุรการ

2

ม.6-ป.ตรี

วุฒิ

20-40

เงื่อนไข/สวัสดิการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

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

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน สิงหาคม 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน สิงหาคม 2564

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือน สิงหาคม 2564
ชื่อบริษัท
บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จากัด (055-001368)
บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จากัด(มหาชน)
สาขาพิษณุโลก

ชื่อตาแหน่ง
งาน
พนักงานคัด
แยก
call center

อัตรา

วุฒิ

1

ไม่จากัด
วุฒิ

5

อายุ ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
(ปี)
(บาท)
20-35 12,000/ สามารถเดิน ยกของ รับฟัง เข้าใจ อ่านออก
เดือน เขียนได้ สารถเข้ากะได้

ปวส.-ป.ตรี 23-30 10,000/ รับสายโทรศัพท์ สาตาดี สนทนาได้ชัดเจน
เดือน ต้องใช้มือสองข้างได้ดี (ต้องใช้คอมพิวเตอร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ครม.ปรับเงื่อนไข โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ขยายเวลาอ ุดหน ุนค่าจ้างร้อยละ 50 ถึง 31 ธ.ค. 64
นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจั งหวัดพิษณุ โลก เปิดเผยว่า ตามมติที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (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
โดยภาครัฐอุดหนุนเงินเดือนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบ
การศึกษาใหม่ที่พึ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บู ร ณาการท 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

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- นายจ้าง/สถานประกอบการ
- ผู้จบการศึกษาใหม่

คุณสมบัติ
สาหรับนายจ้าง

- ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
- ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ
15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ไ ด้รั บ
อนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ - ต้ อ งสมั ค ร/แจ้ ง ต าแหน่ ง งานเข้ า ร่ ว ม
สแกนผ่าน QR Code นี้ โครงการฯ ทางเว็ บ ไซต์ www.จ้ า งงานเด็ ก
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ จบใหม่.com
สานักงานจัดหางานจังหวัด - รั ฐ อุ ด หนุ น ไม่ เ กิน 50% ของค่ า จ้ า งที่
พิษณุโลก โทร. 055-246257 นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน (แต่ต้องจ้างไม่
ต่ ากว่ า อั ต รา ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าของจั ง หวั ด
พิษณุโลก วันละ 320 บาท หรือ 9,600 บาท)
** 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

สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่
- มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หาก
อายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาปี พ.ศ.
2562 เป็นต้นไป
- สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/
ปวส./ ปวช. /ม.6
- ต้ อ งสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ทาง
เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

รัฐอุดหนุนค่าจ้างถึง 30 พ.ย. 64 (อุดหนุนค่าจ้างไม่เกิน 12 เดือน/คน)

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานใหญ่ พร้อมกัน 9 จังหวัด ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” ช่วยคนหางาน
ผ่านวิกฤตโควิด -19 พบสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานกว่า 180 แห่ง ฟังเทคนิคสมัครงานในสถานการณ์โควิด และการสาธิต
การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
ในการนี้ สานักงานจัดงานหางานจังหวัดพิษณุโลก โดยนางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานนัดพบ
แรงงานใหญ่ ในรูปแบบนัดพบ Online ภายใต้ชื่องาน “NEW NORMAL JOB FAIR” ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 สาหรับผู้ที่
สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://jobit.doe.go.th/phitsanulok2021 พร้อมสัมภาษณ์งาน Online โดยกิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วย
1. การให้บริการรับสมัครงาน มีตาแหน่งงานกว่า 70 ตาแหน่ง 633 อัตรา นายจ้าง/สถานประกอบการร่วมรับสมัครงาน
และสัมภาษณ์ Online จานวน 27 แห่ง มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์ Online จานวน 430 คน ได้รับการบรรจุงาน
จานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 67.91 ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ Online
2. การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เช่น อาชีพเทรนเนอร์, วิธีขายของใน SHOPEE 2021, บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ
อาชีพแห่งอนาคตเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ , วิธีปลูกต้นไม้ขายออนไลน์, อาชีพรับซ่อมเสื้อผ้า, ทาซูชิ ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าชม จานวน

679 ครั้ง

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 5/2564
หลักสูตร "การตัดเย็บกระเป๋าผ้าทอฝ้ายสไตล์โมเดิร์น"
ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลสนามคลี หมู่ 6 อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม ๒๕๖4 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 20 คน

