ประจาเดือน กันยายน 2563
ฉบับที่ 9/2563

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

สาระในเล่ม

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
สาเร็จเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
ฉับไว
O = Owner : มีจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
G = Goal : เพื่อเปูาหมายคือประชาชน

 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
 นานา สาระ
 สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน กันยายน 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน กันยายน 2563
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
กันยายน 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
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน กันยายน 2563 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 กันยายน 2563
2 กันยายน 2563
กิจกรรม
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
สถานที่ดาเนินการ
- ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมืองพิษณุโลก

22 กันยายน 2563
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ให้กับผู้ว่างงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ตามโ ครงการเสริ ม สร้ า งคว ามมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บูรณาการร่วมกับโครงการเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ ปู องกัน การหลอกลวงและลั กลอบไปทางาน
ต่างประเทศฯ ประจาเดือน กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมุงเหนือ
ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังสาร
ตาบลท่าตาล อาเภอบางกระทุ่ม

17-18 กันยายน 2563
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ รับแจ้งตาแหน่งงาน
ว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา Part-Time
โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ และผู้ว่างงาน
ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

2, 9, 16, 23 กันยาน 2563
กิจกรรม
ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวที่ทางานอยู่กับนายจ้าง/
สถานประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกาหนดการ
บริห ารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก
- อาเภอชาติตระการ

นานา สาระ..
เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วที่เราอยู่ในสถานการณ์
เฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และยังคงต้อง
ใช้ วิ ถี ชี วิ ต แบบนี้ ต่ อ ไปอี ก ยาวๆ หรื อ ที่ เ ราคุ้ ย เคยกั น
"ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ " หากใครที่ ยัง รู้ สึ ก เครี ย ด หรื อ จิ ต ตกกั บ
ภาวะเช่นนี้ ขอให้ท่องคาถา 5 สร้างสุขนี้ไว้ให้มั่น! แล้วเรา
จะสบายใจขึ้นอย่างแน่นอน
1. สร้าง..ความปลอดภัย : ทาตามหลักการรักษาสุขอนามัย สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง กินร้อน ช้อนส่วนตัว
2. สร้าง..ความสงบ : ส่งกาลังใจให้กันและกัน ส่งความหวังดีให้คนรอบๆตัว รับส่งข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
3. สร้าง..ความหวัง : มองโลกในแง่บวก รับรู้สถานการณ์ว่าทุกฝุายพยายามร่วมมือ เพื่อให้เรารับวิกฤตครั้งนี้ได้
4. สร้าง..ต้นทุนสุขภาพ : ใช้เวลาว่างในการออกกาลังกาย งดปัจจัยเสี่ยง ทั้งเหล้าและบุหรี่
5. สร้าง..สัมพันธภาพ : แม้อยู่ห่างไกล แต่ก็เป็นห่วงเป็นใย คอยส่งกาลังใจให้ครอบครัวและเพื่อนๆ
ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/528405%20%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8

ต้มเลือดหมู

ต้มเลือดหมูเป็นเมนูยอดฮิตที่เราเห็นตาม
ตลาดมากที่สดุ เสน่ห์ของต้มเลือดหมูคือ
เป็นอาหารทานร้อนๆ คู่กับข้าวสวย อัด
แน่นด้วยเครื่องในหมู ไส้อ่อน และรสชาติ
จากน้าซุป เวลาทานใส่พริกปุน พริกไทย
ผสมลงไป วันไหนอากาศเย็นๆ เมนูนี้ทั้ง
อิ่มทั้งอุ่นเลยทีเดียว

ส่วนผสม

วิธีทา

- กระดูกหมู
- กระเทียม
- รากผักชี
- ตาลึง
- พริกไทยเม็ด - ตั้งฉ่าย
- พริกไทยปุน - พริกปุน
- น้าตาลทราย
- ต้นหอมกับผักชีซอย
- ตับหมู
- หัวใจหมู
- เลือดหมู
- กระเพาะหมู
- ไส้อ่อนและไส้ใหญ่หมู
- กากหมูกระเทียมเจียว
- ซีอิ๊วขาว
- พริกน้าส้ม

1. จั ด การล้ า งกระดู ก หมู ใ ห้ ส ะอาด ใส่ ล งไปต้ ม กั บ น้ า
เดือด ใส่กระเทียม ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องปอกเปลือก แต่ล้าง
ก่อน ใส่รากผักชี ใส่ถุงพริกไทยลงไป ตามด้วยกระเพาะหมู
และไส้ใหญ่หมู ต้มประมาณ 1 ชั่วโมงหรือจนสุกเปื่อยก่อน
2.หั่นตับสดเป็นชิ้นบางแต่ขนาดใหญ่ และแล่หัวใจหมู
เป็นชิ้นบางแต่ใหญ่เหมือนตับ พักไว้
3.เอาเลือดหมูมาหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าพอคา พอไส้อ่อนต้มสุก
เปื่ อ ยแล้ ว ก็ หั่ น เป็ น ชิ้ น พอค า รอไว้ เ ช่ น กั น เคี่ ย วน้ าซุ ป
กระดูกหมูใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง หมั่นช้อนฟองออก
ด้วย นาส่วนผสมเครื่องในทุกอย่าง ได้แก่ เลือดหมู หัวใจหมู
กระเพาะหมู ไส้อ่ อน และไส้ ใ หญ่ ห มู ลงไปลวกในน้าซุ ป
จั ด ใส่ ถ้ ว ยที่ ร องก้ นชามด้ ว ยต าลึ ง และตั้ ง ฉ่ า ย ใส่ ก ากหมู
กระเทียมเจียว จากนั้นเติมน้าซุปร้อน ๆ ลงไป โรยหน้าด้วย
พริ ก ไทย ต้ น หอม และผั ก ชี ซ อย ปรุ ง รสด้ ว ยพริ ก ปุ น
พริ ก น้ าส้ ม น้ าตาลทราย และน้ าปลา เสิ ร์ ฟ กั บ ข้ า วสวย
ร้อน ๆ รับรองอร่อยมาก

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุ โลก เดือน กรกฎาคม 2563 จานวน 46 แห่ง
96 ต าแหน่ ง 833 อั ต รา เป็ น เพศชาย จ านวน 133
อั ต รา เพศหญิ ง จ านวน 172 อั ต รา และไม่ ร ะบุ เ พศ
จานวน 528 อัตรา เมื่อเทียบกับเดือน มิถุนายน 2563
มีความต้องการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น 215 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 25.81 ของเดือน ก.ค. 63

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน มิ.ย. 63 กับ ก.ค. 63
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ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

มิ.ย.-63

ป.ตรี, 236

ปวส. /
อนุปริญญา,
244

ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บ ปวส./อนุ ปริ ญ ญา จานวน 244 อั ต รา ร้ อ ยละ
29.29 รองลงมาคื อ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 236 อั ต รา
ร้อ ยละ 28.33 รองลงมาคือระดั บมัธยมศึ กษา จ านวน
187 อั ตรา ร้ อยละ 22.45 และอื่ น ๆ รวม 166 อั ต รา
ร้อยละ 19.93

480

ก.ค.-63

ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน กรกฎาคม 2563
1. แรงงานด้านการผลิต
ประถมศึกษา,
2. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
39
3. ผู้ให้กู้ยืมเงิน , นายหน้าเงินกู้
มัธยมศึกษา,
4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่การเงิน
187
5. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
6. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
ปวช., 127
7. พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก
8. ผู้ขายสินค้าตามแผงร้านค้าและในตลาด
9. ผู้จัดการฝุายค้าปลีก
10. ผู้จัดการด้านบริการธุรกิจ (ธนาคาร สถาบัน
การเงิน , ประกันภัย , อสังหาริมทรัพย์)

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน มิ.ย. 63 กับ ก.ค. 63
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ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มีผู้สมัครงาน เดือน กรกฎาคม 2563 จานวน 960 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 437 คน พิจารณาจากช่วงอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 40-49 ปี จ านวน 186 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
19.38 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน
157 คน คิด เป็นร้อยละ 16.35 และช่วงอายุอื่นๆ 231
คน คิดเป็นร้อยละ 24.06 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

ก.ค.-63

มิ.ย.-63
264
259
523

ก.ค.-63
444
516
960

การบรรจุงาน

บรรจุงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ และอายุ
9. อาชีพงานพื้นฐาน

8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
60 ปีขึ้นไป

6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน)

50-59 ปี

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด

40-49 ปี

4. เสมียน เจ้าหน้าที่

30-39 ปี

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

25-29 ปี

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

18-24 ปี

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ
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ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือน กรกฎาคม 2563 จานวน 827 คน การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก
จาแนกตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. ผู้จัดการฝุายขาย , ผู้จัดการฝุายส่งเสริมการขาย
จานวน 18 คน
2. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
จานวน 64 คน
3. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
จานวน 21 คน
4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่การเงิน
จานวน 31 คน
5. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
จานวน 28 คน
6. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน , แคชเชียร์
จานวน 22 คน
7. ผู้ให้กู้ยืมเงิน , นายหน้าเงินกู้
จานวน 21 คน
8. พนักงานขายสินค้า (ประจาร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน
จานวน 25 คน
9. แรงงานด้านการผลิต
จานวน 239 คน
10. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
จานวน 58 คน

ตาแหน่งงานว่างมีไว้บริการ 2,017 อัตรา 70 ตาแหน่ง สถานประกอบการ 96 แห่ง ดังนี้
1. ตาแหน่งงานว่างจังหวัดพิษณุโลก 712 อัตรา 67 ตาแหน่ง สถานประกอบการ 79 แห่ง
2. ตาแหน่งงานว่างจังหวัดอื่นๆ 1,305 อัตรา 6 ตาแหน่ง สถานประกอบการ 17 แห่ง
ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการมากที่สดุ 5 อันดับ ได้แก่
1. การผลิต (ผลิตอาหารสาเร็จรูป/ผลิตน้าตาลดิบจากอ้อย/ผลิตกระดาษ ฯลฯ)
2. การขายส่ง (ขายส่งเครือ่ งจักร,ขายส่งนม,ขายส่งเครือ่ งสาอาง ฯลฯ)
3. - ร้านอาหาร (ร้านอาหาร mk , ร้านอาหารยาโยอิ , ร้านอาหารพิซซ่า)
- ร้านขายปลีก (ขายคอมพิวเตอร์,ขายเครือ่ งใช้ไฟฟูา,ขายเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ)
4. การบริการ (บริการอาหารในภัตตาคาร,บริการด้านความสะอาด,บริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ)
5. โรงแรม
ตาแหน่งงานว่างมากทีส่ ุด 5 อันดับ ได้แก่
1. พนักงานฝุายผลิต (ผลิตสายไฟฟูา/ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์/ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก )
2. พนักงานบรรจุ (บรรจุกระดาษ/บรรจุผลไม้และผักกระป๋อง/บรรจุน้าตาล)
3. พนักงานขาย (ที่ปรึกษาการขาย/ตัวแทนขาย/พนักงานขายหน้าร้าน)
4. ช่างต่างๆ (ช่างซ่อมบารุง/ช่างไฟฟูา/ช่างยนต์)
5. พนักงานสินเชื่อ (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/เจ้าหน้าที่ธรุ การสินเชื่อ)
ตารางแสดงประเภทกิจการและตาแหน่งงานว่าง มากที่สดุ 5 อันดับ
ประเภทกิจการ
1. การผลิต (ผลิตอาหารสาเร็จรูป/ผลิตน้าตาลดิบ
จากอ้อย/ผลิตกระดาษ ฯลฯ)
2. การขายส่ง (ขายส่งเครือ่ งจักร,ขายส่งนม,ขาย
ส่งเครื่องสาอาง ฯลฯ)
3. - ร้านอาหาร (ร้านอาหาร mk , ร้านอาหารยา
โยอิ , ร้านอาหารพิซซ่า)
- ร้านขายปลีก (ขายคอมพิวเตอร์,ขาย
เครื่องใช้ไฟฟูา,ขายเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ)
4. ช่างต่างๆ (ช่างซ่อมบารุง/ช่างไฟฟูา/ช่างยนต์)
5. พนักงานสินเชื่อ (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/เจ้าหน้าที่
ธุรการสินเชื่อ)

ตาแหน่งงาน
1. พนักงานฝุายผลิต (ผลิตสายไฟฟูา/ผลิต
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์/ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก )
2. พนักงานบรรจุ (บรรจุกระดาษ/บรรจุผลไม้และ
ผักกระป๋อง/บรรจุน้าตาล)
3. พนักงานขาย (ที่ปรึกษาการขาย/ตัวแทนขาย/
พนักงานขายหน้าร้าน)
4. ช่างต่างๆ (ช่างซ่อมบารุง/ช่างไฟฟูา/ช่างยนต์)
5. พนักงานสินเชื่อ (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/เจ้าหน้าที่
ธุรการสินเชื่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563
งานบริการจัดหางานในประเทศ

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัดประจาเดือน กันยายน 2563

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน กันยายน 2563
ชื่อบริษัท

ชื่อตาแหน่ง
งาน

โรงเรียน เอ.เจ.เนินมะปราง ครูคณิตศาสตร์

อัตรา

วุฒิ

อายุ ค่าจ้าง
(ปี) (บาท)

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
คณิตศาสตร์

ครูวิศวะ

3

ป.ตรี /สาขา 22-40
วิศวะ

ครูภาษาอังกฤษ

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
อังกฤษ

ครูเคมี

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
เคมี

ครูฟิสิกส์

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
ฟิสิกส์

ครูภาษาไทย

3

ป.ตรี /สาขา 22-40
ภาษาไทย

เงื่อนไข/สวัสดิการ

15,000 สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ตัง้ แต่ชั้น อนุบาล - ม.6
วุฒิปริญญาตรีเอกคณิตสาสตร์ ไม่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพครู ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหาร
เช้า-กลางวัน ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปลี ะ
100,000 บาท
17,000 สามารถสอนวิชาฟิกสิกส์ เคมี ได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6
วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวะ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล- ม.6
วุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพครู ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้
อาหารเช้า-กลางวัน ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาเคมีได้ ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6 วุฒิปริญญา
ตรีสาเคมี ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาฟิสิกส์ได้ ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6 วุฒิ
ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ม.6
วุฒิปริญญาตรี ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน กันยายน 2563 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบ
คาถามชิงรางวัล..

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัด
ประจาเดือน กันยายน 2563

Q : ชื่อเว็บไซต์ของสานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก คือ...?
A : www.doe.go.th/phitsanulok
ผู้โชคดีคือ คุณพรพิมล ใจทน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังน้าคู้ ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเหตุ : สนง.จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์

คาถามประจาเดือน กันยายน 2563
คือ.. วิสัยทัศน์ ของกรมการจัดหางานคือ
อะไร.. ?
ร่วมส่งคาตอบได้ที่ QR Code
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่
ส่งคาตอบเข้ามาเร็วที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
แนวทางการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทางานของแรงงาน
ต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 4 กลุ่ม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจั งหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะรัฐ มนตรี มีมติ เห็นชอบแนวทางการ
บริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม ซึ่งเดิมได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่การอนุญาตนั้นได้สิ้นสุดลงและยังไม่ได้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจั กร สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทางาน
ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวที่สามารถดาเนินการตามแนวทางนี้ ได้แบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1) คนต่างด้าวสั ญชาติกัมพูช า ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทางานตามข้อตกลง (MoU) ซึ่งครบวาระ
การจ้างงาน 4 ปี
กลุ่มที่ 2) คนต่างด้าวซึ่งถือบัตรผ่านแดน (Border Pass) เข้ามาทางานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
กลุ่มที่ 3) คนต่างด้าวซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แต่นายจ้างไม่ได้ดาเนินการเพื่อขออยู่ในราชอาณาจักรและทางาน
ต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
กลุ่มที่ 4) คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามบันทึกข้อความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานที่การอนุญาต
ทางานสิ้นสุด เนื่องจากถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
โดยให้ นายจ้ าง/สถานประกอบการพาคนต่างด้ าวดั งกล่ าวไปขอรั บใบอนุ ญาตทางาน (17 ส.ค. – 31 ต.ค. 63)
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ (ภายในวันที่ 31 ม.ค. 64) ตรวจลงตราอนุญาตอยู่ในราชอาจักร (ภายในวันที่ 31 ม.ค. 64)
และขอจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ (1 ก.พ. -31 มี.ค. 64)
สานักงานจั ดหางานจั งหวั ดพิษณุ โลก จึ งขอประชาสั มพั นธ์ ให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้ าว
ดาเนินการตามมติ ค.ร.ม. ภายในระยะเวลาที่กาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 ตามวันเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

กรมการจัดหางานมีป ระกาศ เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทางานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับ
นายจ้าง ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทา แต่มีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทาได้เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจั กรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบั นทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทากับรัฐบาล
ต่างประเทศหรือ MoU โดยเป็นแรงงานที่ไทยมี MoU ด้วยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไทยได้ทา MoU กับ 4 ประเทศ กัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้ออกประกาศเงื่อนไขการรับคน
ต่างด้าวเข้าทางานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา โดยใช้
บังคับกับนายจ้างและคนต่างด้าว ดังนี้
1. งานที่ห้ามคนต่างด้าวทาในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทางานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงาน
ที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึก
ความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MoU) ตามบัญชีสี่ท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกาหนดงาน
ที่ห้ามคนต่างด้าวทา ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
2. กาหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้ามาทางานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
งานกรรมกร ให้นายจ้างรับคนต่างด้าวทางานในกิจการของตนเองได้เฉพาะคนต่างด้าวนาเข้าตามระบบ (MoU)
และนายจ้างจะให้คนต่างด้าวนั้นทางานขายของหน้ าร้านมิได้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยยื่นคาขอเปลี่ยนรายการ
ในใบอนุญาตทางาน เพื่อแสดงถึงสิทธิในการทางานขายของหน้าร้าน
งานขายของหน้าร้าน นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทางานในกิจการของตนเองได้เฉพาะคนต่างด้าวนาเข้าตาม
ระบบ (MoU) และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เพื่ อทางานขายของหน้าร้าน ต้องเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่จดทะเบียน
พาณิชย์และได้รับใบทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ให้นายจ้างแสดงหลักฐานการอนุญาตหรือการรับรองหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อ
ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น แทนใบทะเบียนพาณิชย์
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานจะบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทางานของ
คนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่ างเคร่ งครัด ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวและมีค วาม
ประสงค์จะจ้างงานคนต่างด้าวทางานตาแหน่งขายของหน้า ร้านให้ยื่น คาขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทางานได้
ที่สานักงานจัด หางานจั งหวัด พิษณุ โ ลกตั้งแต่ บัดนี้เ ป็น ต้น ไป ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะได้เ ร่ งรัดตรวจสอบ จับกุม
และดาเนินคดีคนต่างด้าวที่กระทาความผิดอย่างเคร่งครัด
สานักงานจั ดหางานจั งหวัดพิษณุ โลก จึ งขอประชาสั มพันธ์ให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวทราบ
และปฏิ บั ติ ตามกฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 ทุกวันเวลาราชการ หรือที่ https://www.facebook.com/doephitsanulok

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางานและคณะ
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงานประจาปีงบประมาณ 2563
รับทราบปัญหาอุปสรรค ให้คาแนะนาการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดฯ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมี
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย นางณัฐวราพร ศิริการ
จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทน สานักงานจัดหางานจังหวั ดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
การติดตามผลการดาเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งสิ้น 36 คน

