ประจำเดือน ตุลำคม 2563
ฉบับที่ 10/2563

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

สาระในเล่ม
 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน สิงหาคม 2563
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน ตุลาคม 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน ตุลาคม 2563
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
ตุ ล าคม 2563 พบกั น อี ก 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 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ดวงใจ ชุดเครื่องนอน พิษณุโลก จาหน่ายที่นอน
ชุดเครื่องนอน ผ้าม่าน
- รับพนักงานชั่วคราวยัดนุ่น
เบอร์โทร. 089-461832

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน ตุลาคม 2563
9-10 ตุลาคม 2563
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ รับแจ้งตาแหน่งงาน
ว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา Part-Time
โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ และผู้ว่างงาน
ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)

7, 14, 21, 28 ตุลาคม 2563
กิจกรรม
ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวที่ทางานอยู่กับนายจ้าง/
สถานประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกาหนดการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

แพลตฟอร์มใหม่จากกระทรวงแรงงาน
เว็บ ไซต์ ไทยมีงานท า.com เป็น เว็บ ไซต์ห า
งานท าทั่ ว ไป นอกจากใช้ ห างานตามปกติ หรื อ ให้
ผู้ ป ระกอบการมาลงรั บ สมั ค รต าแหน่ ง งานแล้ ว
เว็บไซต์เองยังมีเปิดให้ใช้ค้นหาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่ม
วิช าชีพ ให้ กับ ตนเองได้ อี กด้ ว ย ซึ่ ง การสมัค รสมาชิ ก
และการใช้ บ ริ ก ารบนเว็ บ ไทยมี ง านท า สามารถ
ดาเนินการได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นานา สาระ..







รางจืดมีสรรพคุณช่วยอะไรบ้าง
แก้พิษจากสัตว์ที่เป็นพิษและพืชพิษ
ช่วยในการลด เลิกเสพยาเสพติด
ต้านพิษสุรา
ล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย
แก้อักเสบ ผดผื่นคัน แมลงกัดต่อย เริม งูสวัด
มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง

ยาสามัญประจาป่ากลับคืนมาสู่สังคม "รางจืด" ราชาแห่งการล้างพิษ
รางจืด...เป็นสมุนไพรชนิดเดียวที่มีการใช้แก้พิษในอดีตและมีข้อมูลการวิจัยสนับสนุน และมีประโยชน์มากมาย จากประวัติ
การใช้ที่ยาวนานในแผ่นดินไทย ประกอบกับการศึกษาวิจัยที่ บอกว่ามีความปลอดภัยและการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการใช้ของคน
โบราณร่วมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนไปด้วย สารพิษและปัญหายาเสพติดทุกหย่อมหญ้าในขณะที่อีกทางต้องไปแก้ไข
ที่ต้นตอแห่งปัญหาเช่น การลดการใช้สารเคมี ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางช่วยเหลือเยียวยาปัญหาที่ยั งดารงอยู่ ขอเพียงแต่มีดิน
ให้รากยึดหาอาหาร มีโครงให้เลื้อย รางจืดจะแตกใบแตกยอดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้แสนง่าย เพียงแต่นามาต้มมาชงกิน
ที่มา : https://www.thaihealth.or.th
E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%

วั น นี้ ม าชวนเพื่ อ น ๆ ท าเมนู ส ร้ า ง
อาชีพกันค่ะ กับ เมนูขนมปังปิ้งไส้ทะลั ก
ไส้สังขยาใบเตยและช็อกโกแลต เราทา
แบบฉบับกินง่าย ขายง่าย แบบไม่ต้องทา
ขนมปังเอง แต่ว่าเราจะซื้อสาเร็จค่ะ ขนม
ปังปิ้ งเป็ น เมนูสุ ด ฮิ ตที่ ยั ง ขายได้ ขายดี ใ น
ปัจ จุ บั น อาจจะด้ ว ยกิ น ง่ า ย และมี ไ ส้ ใ ห้
เลือกได้หลากหลาย ตามสูตรนี้จะได้ไป 2
ไส้ สูตรนี้ทากินทาขายได้เลยค่ะ เพื่อน ๆ
ลองชิมรสและปรั บได้ ตามชอบ ถ้า ไม่ท า
ขายอาจจะท ากิ นภายในครอบครัว เป็ น
กิจกรรมในช่วงวันหยุดก็ได้ค่ะ

ส่วนผสม ไส้สังขยาใบเตย
- ไข่แดง (เบอร์ 2) 5 ฟอง
- น้าตาลทราย 120 กรัม
- แปูงข้าวโพด 50 กรัม
- น้าใบเตย 140 กรัม (ใบเตย
20 ใบ ปั่นรวมกับน้าเปล่า
160 กรัม แล้วกรอง)
- กะทิ 280 กรัม
- นมข้นหวาน 100 กรัม

วิธีทา
1. ทาไส้สังขยาใบเตยโดยนาไข่แดงและน้าตาลทรายใส่ลง
อ่างผสมแล้วคนให้เข้ากัน
2. ใส่แปูงข้าวโพด คนให้เข้ากัน ใส่น้าใบเตย คนให้เข้ากัน
ตามด้วยกะทิและนมข้นหวาน คนให้เข้ากันแล้วนาไปกรอง
เสร็จแล้วเทกลับลงอ่างผสม
3. ทาการตุ๋นสังขยาโดยนาน้าใส่หม้อต้มให้เดือด นาอ่างผสม
ที่ใส่สังขยาไว้ ตั้งบนหม้อแล้วคนตลอดจนกว่าสังขยาสุก มี
ลักษณะข้นเหนียวและใสแล้ว นาขึ้นจากเตา คนให้คลาย
ร้อนสักครู่ เทสังขยาใส่ชาม พักให้เย็น
4. คลุมด้วยพลาสติกถนอมอาหาร โดยคลุมปิดตัวซอสไปเลย
ค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดไอน้า
5. ปิ้งขนมปังโดยตั้งเตาถ่าน นาขนมปังทาด้วยเนยหรือมาการีน
ปิ้ ง ด้ ว ยไฟอ่ อ น หมั่ น กลั บ และพลิ ก ขนมปั ง บ่ อ ย ๆ จนมี
ลักษณะกรอบนอกนุ่มใน
6. หลังจากนั้นสามารถใส่ไส้ได้เลยค่ะ

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก เดือน สิงหาคม 2563 จานวน 40 แห่ง 40
ตาแหน่ง 539 อัต รา เป็น เพศชาย จานวน 78 อัตรา
เพศหญิง จานวน 102 อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน
359 อั ต รา เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น กรกฎาคม 2563
มีความต้องการจ้างงานลดลง 294 อัตรา คิ ดเป็นร้อยละ
-54.54 ของเดือน สิงหาคม 63

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน ก.ค. 63 กับ ส.ค. 63
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ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บ ปวส./อนุ ปริ ญ ญา จานวน 171 อั ต รา ร้ อ ยละ
31.73 รองลงมาคื อ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 158 อั ต รา
ร้ อ ยละ 29.31 รองลงมาคื อระดั บปริ ญญาตรี จ านวน
104 อั ตรา ร้ อยละ 19.29 และอื่ น ๆ รวม 106 อั ต รา
ร้อยละ 19.67

514

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

ก.ค.-632

ป.ตรี, 104

ปวส. /
อนุปริญญา,
171

ส.ค.-63

ประถมศึกษา,
23
มัธยมศึกษา,
158

ปวช., 83

ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 10 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน สิงหาคม 2563
1. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
2. แรงงานด้านการผลิต
3. แรงงานบรรจุ
4. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ
5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
6. ตัวแทนประกันภัย , นายหน้าประกันภัย
7. บริกร, พนักงานเสริฟ
8. พนักงานดูแลความปลอดภัย, พนักงานรักษา
ความปลอดภัย (ยาม)
9. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
10. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ อื่น ๆ

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน ก.ค. 63 กับ ส.ค. 63
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ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มีผู้ ส มัครงาน เดือน สิ งหาคม 2563 จานวน 598 คน
ลดลงจากเดือนที่แล้ ว 362 คน พิจารณาจากช่ว งอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด
จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 28.76 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 40-49 ปี จ านวน 156 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
26.09 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน
117 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 และช่วงอายุอื่นๆ 153 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.58 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

ส.ค.-63

ก.ค.-63
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ส.ค.-63
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598

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 สิงหาคม 2563 จานวน 514 คน การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก จาแนก
ตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
จานวน 192 คน
2. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
จานวน 43 คน
3. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่การเงิน
จานวน 36 คน
4. แรงงานด้านการผลิต
จานวน 29 คน
5. ผู้จัดการด้านบริการธุรกิจ (ธนาคาร สถาบันการเงิน, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์) จานวน 16 คน
6. บริกร, พนักงานเสริฟ
จานวน 14 คน
7. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
จานวน 11 คน
8. พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก
จานวน 11 คน
9. แรงงานบรรจุ
จานวน 11 คน
10. แรงงานก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
จานวน 11 คน

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ในห้วงเดือนตุลาคม 2562
ถึง สิงหาคม 2563 มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 402 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 114 คน
แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 35 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry)
จานวน 253 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก ในห้วงเดือนตุลาคม
2562 - สิงหาคม 2563

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 35 คน

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 114 คน

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

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 402 คน

ณ เดือนสิงหาคม 2563 ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 288 คน โดยประเทศที่แรงงาน
ไทยไปทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาหรับประเภทงานที่
แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร พนักงานฝุายผลิต แม่บ้าน และพนักงานทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อาเภอบางระกา

87

สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฝรั่งเศส ฯลฯ

ช่างเชื่อม, พนักงานฝุายผลิต, คนงานเกษตร ฯลฯ

2

อาเภอเมืองพิษณุโลก

35

ไต้หวัน, ฮ่องกง, อินเดีย ฯลฯ

พนักงานฝุายผลิต, แม่บ้าน, พนักงานทั่วไป ฯลฯ

3

อาเภอชาติตระการ

25

แคนาดา, ไต้หวัน, เกาหลีใต้ ฯลฯ

คนงานเกษตร, พนักงานฝุายผลิต, ช่างไม้ ฯลฯ

4

อาเภอบางกระทุ่ม

24

นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน ฯลฯ

คนงานเกษตร, พนักงานฝุายผลิต, แม่บ้าน ฯลฯ

5

อาเภอวังทอง

21

ไต้หวัน, ญี่ปุน, มาเลเซีย ฯลฯ

พนักงานทั่วไป, คนงานเกษตร, กุ๊ก ฯลฯ

6

อาเภอพรหมพิราม

18

ไต้หวัน, อิหร่าน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ พนักงานฝุายผลิต, ช่างเชื่อม, แม่บ้าน ฯลฯ

7

อาเภอวัดโบสถ์

10

ไต้หวัน, คาซัคสถาน, ฮ่องกง ฯลฯ

8

อาเภอนครไทย

8

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ไต้หวัน, สิงคโปร์ ฯลฯ ช่างเชื่อม, พนักงานฝุายผลิต, กุ๊ก ฯลฯ

9

อาเภอเนินมะปราง

7

ไต้หวัน, ฮ่องกง, เกาหลีใต้ ฯลฯ

คนงานก่อสร้าง, แม่บ้าน, คนงานทั่วไป ฯลฯ

10

จังหวัดอื่นๆ

53

ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุน ฯลฯ

ช่างเชื่อม, พนักงานฝุายผลิต, พนักงานทั่วไป ฯลฯ

รวม

288

พนักงานฝุายผลิต, ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป ฯลฯ

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การไปท างานต่ า งประเทศของแรงงานไทย ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ณ เดื อ นตุ ล าคม 2562 - สิ ง หาคม 2563
มีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศทั้งสิ้น 288 คน โดยประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
ไต้หวัน เกาหลีใต้ และฮ่องกง สาหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุดคือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร และพนักงาน
ฝุายผลิต

แรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ
70
40

68

22

52

13

10

7

5

ก.ค.

ส.ค.

5 อันดับประเทศที่แรงงานไทยยังคงทางานมาก
ที่สุด
1
ฮ่องกง
เกาหลีใต้ 2
14 คน
30 คน

3

0
ต.ค.

พ.ย
.

ไต้หวัน
59 คน

หน่วย : คน
ปี 2563
ปี 2562

1

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ญี่ปุ่น
13 คน

4

มิ.ย.

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

5

12 คน

5 อันดับแรกของจังหวัดพิษณุโลกที่แรงงานไทยยังคงทางานมากที่สุด จาแนกตามกลุม่
ประเทศ
ออสเตรเลีย

เอเชีย
1.
2.
3.
4.
5.

ไต้หวัน
สาธารณรัฐเกาหลี
ฮ่องกง
ญี่ปุ่น
สิงค์โปร

ตะวันออกกลาง

1. สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
2. อิหร่าน

ยุโรป

อเมริกาเหนือ

1. ฝรั่งเศษ
2. นอร์เวย์

1. แคนาดา

และโอเชียเนีย

1. นิวซีแลนด์

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือน ตุลาคม 2563
ชื่อบริษัท
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ
จากัด

ชื่อตาแหน่ง
อัตรา วุฒิ
งาน
พนักงานซักรีด 1
ม.6 ขึ้น
ไป

อายุ
(ปี)
25 ปี
ขึ้นไป

ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
(บาท)
320/ ตามกฎหมายกาหนด
วัน

บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ

พนักงาน
คลังสินค้า

1

ม.3 ขึ้น
ไป

20-40

320/
วัน

บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์
ฟููด พิษณุโลก

ธุรการ

1

ป.ตรี

23-35

320/
วัน

รพ.พิษณุโลกอินเตอร์เวช
พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่
ฝุายทรัพยากร
มนุษย์

1

ม.6-ป.
ตรี

ตามกฎหมายกาหนด

ทาธุรการทางฝุายบุคคล สามารถสื่อสารได้
ปกติ สามารถเดินขึ้นบันไดได้ ทา MS office
ได้
22-35 ตามวุฒิ สามารถทาคอมฯ โปรแกรมสานักงานได้

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน ตุลาคม 2563
ชื่อบริษัท

ชื่อตาแหน่ง
งาน

อัตรา

วุฒิ

โรงพยาบาลกรุงเทพ
พิษณุโลก

พยาบาลวิชาชีพ
(Ear Nose
Throat)

1

ป.ตรี
(พยาบาล)

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลิสซิ่ง
จากัด สาขาใหญ่พิษณุโลก

พนักงานสินเชื่อ

18

ป.ตรี

พนักงานเร่งรัด
หนี้สิน

2

ป.ตรี

พนักงานตัดแต่ง
และชาแหละไก่

60

ม.3-ป.ตรี

วิศวกรโยธา

1

ป.ตรี

บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์
ฟููด พิษณุโลก จากัด

อายุ ค่าจ้าง
(ปี) (บาท)

เงื่อนไข/สวัสดิการ

21-35

ตาม ได้รับใบอนุญาตการพยาบาล,ดูแลผู้ปุวย ตา หู คอ จมูก
โครงสร้า โดยกระบวนการพยาบาล,บริหารงานทางการพยาบาล,
งบริษัท การให้บริการลูกค้า/ประกันสังคม,ประกันกองทุนแทน,
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและสิทธิพิเศษครอบครัว,
ตรวจสุขภาพประจาปี,เครื่องแบบพนักงาน, โบนัส, ปรับ
ขึ้นเงินเดือนประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
23-32 11,000 ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี,่ ตรวจสภาพรถลูกค้า,
เดินทางไปทางานต่างจังหวัด(สาขาเชียงราย,อุดรธานี/
ประกันสังคม, โบนัส, การอบรม, ค่าครองชีพ
23-32 11,000 ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี,่ ตรวจสภาพรถลูกค้า,
เดินทางไปทางานต่างจังหวัด(สาขาเชียงราย,อุดรธานี/
ประกันสังคม, โบนัส, การอบรม, ค่าครองชีพ
18-50 320/วัน พนักงานตัดแต่งและชาแหละไก่สด/ประกันสังคม ชุด
ฟอร์ม โอที เบี้ยขยัน
25-35 15,000 จบสาขาวิศวกรรมการโยธา ต้องมีประกอบวิชาชีพ
ควบคุมและตรวจการก่อสร้างฟาร์ม/ประกันสังคม ชุด
ฟอร์ม โอที เบี้ยขยัน

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ตุลาคม 2563 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

คาถามประจาเดือน ตุลาคม 2563
กระทรวงแรงงานมีแพลตฟอร์มหางานทาบนเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อว่าอะไร..?

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน ตุลาคม 2563

ร่วมส่งคาตอบได้ที่ QR Code
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่ส่งคาตอบเข้ามาเร็วที่สุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบคาถามชิงรางวัล.. ประจาเดือน กันยายน 2563
Q : วิสัยทัศน์ ของกรมการจัดหางานคืออะไร.. ?
A : กาลังแรงงานมีงานทาถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565
ผู้โชคดีคือ คุณภูกิต มีคา 123/4 ม.3 ต.ดงประคา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
หมายเหตุ : สนง.จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ติดตาม คุมเข้มการทางานของแรงงานต่างด้าว หลังประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเมียนมา มีการระบาดของโรคโควิด-19 หนักระลอกที่ 2 หวั่นแรงงาน หนีโรค ลักลอบเข้าทางานในประเทศ
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ให้ความส าคัญกับ ปั ญหาแรงงานต่างด้าว และการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศ หลั งจากที่ทางการ
เมียนมา พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีคาสั่งล็อกดาวน์ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฝูาระวังคุมเข้ม กาชับให้ กรมการจัดหางาน ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมเพิ่มความเข้มการตรวจสอบการทางานของแรงงาน
ต่างด้าวอย่างรัดกุมในทุกพื้นที่ อย่างเร่งด่วนทันที โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่มีพื้น ที่ติดต่อกับชายแดนของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา หวั่นแรงงาน หนีโรคโควิด -19 ลักลอบเข้ามาทางานในประเทศไทย และอาจนามาซึ่งความเสี่ยงในการ
ระบาดซ้า แม้สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จะยังไม่พบความผิดปกติ อย่างไรก็ดี หากมีผู้ที่พบคนต่างด้าว
ทางานโดยผิดกฎหมาย หรื อพบการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อให้เข้า
ตรวจสอบได้
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เพิ่มมาตรการ
เข้มงวดในการปูองกันแรงงานต่างด้าว ลักลอบทางานอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่สอง ในประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย อย่างประเทศเมียนมา และอาจนามา
ซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดซ้าในประเทศไทยได้ จึงกาชับให้หน่วยงานในพื้นที่ ตรวจเอกสาร หลักฐานของคนต่างด้าวอย่าง
ละเอียดก่อนที่จะพิจารณาอนุ ญาตทางาน และบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด โดย บูรณาการทางานร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการ
ปกครอง กอ.รมน. สาธารณสุ ข ลงพื้ น ที่ ต รวจสอบทั่ ว ประเทศ และขอย้ าเตื อ นนายจ้ า ง ให้ จ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว
เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทางานและทางานตรงกับประเภทงาน และกับนายจ้าง หรือเงื่อนไข
ในการทางานตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทางาน และทางานตรงกับที่
ระบุไว้ในใบอนุ ญาตทางาน รวมทั้งห้ ามทางานที่ห้ามคนต่างด้าวทา เพราะเป็น การกระทาที่ผิ ดกฎหมาย ซึ่งคนต่างด้าว
ที่ทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้าง
คนต่ างด้ าวท างานโดยไม่ มี ใบอนุ ญาตท างานจะมี โทษปรั บตั้ งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่ อคนต่ างด้ าวที่ จ้ างหนึ่ งคน
หากกระทาผิดซ้าจะมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทางาน 3 ปี
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวทราบ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หากไม่ปฏิบัติตามมีบทกาหนดโทษตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561 สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 วันเวลาราชการ

ภาพกิจกรรมสาคัญ
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วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุ โลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ร่วม Kick off ปล่อยแถวชุดตรวจบูรณาการ
ตรวจสอบการทางานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา กัมพูชา ได้แก่ ปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จังหวัด ตารวจสภ.เมืองพิษณุโลก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และประชาสัมพันธ์
จั ง หวั ด เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ น ายจ้ า ง/สถานประกอบการ ตระหนั ก ถึ ง การใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มาท างานใน
สถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเฝูาระวังรวมทั้งปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) รอบ 2 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพัน ธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยแถวชุดตรวจเข้มฯ
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าวในทุกพื้นที่
ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อปูองกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางานในจังหวัดพิษณุโลก ให้ปฏิบัติตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวมทั้ง มาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่าเคร่งครัดต่อไป
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วันที่ 16 กัน ยายน 2563 สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัท ปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด
ประเภทกิจการ ค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิง รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ และผู้ช่วย
ผู้จัดการร้านแมกซ์มาร์ท มีผู้ว่างงานลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์ จานวน 39 คน ได้รับการบรรจุงาน จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 59 ของผู้เข้าสัมภาษณ์งาน

