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วิสยั ทัศน์กรมการจัดหางาน
“กําลังแรงงานมีงานทําถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565”

พันธกิจ
1. สงเสริมการมีงานทํา โดยใหบริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ
คุมครองคนหางาน เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ มีรายได
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงานใหทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมภาคีเครือขายทุกภาคสวนใน
การบริหารตลาดแรงงานสูความสมดุล
5. บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว

ค่านิยม
STRONG
S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุงเนนใหบริการประชาชน
ทุกชวงวัยที่มารับบริการ
T = Team Work : การทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จเปนไปตามเปาหมายขององคกร
R = Response : ตอบสนองตอทุกภารกิจที่ไดรับอยางรวดเร็ว
ฉับไว
O = Owner : มีจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร
และภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคกร
N = Network : สานสรางเครือขายเพื่อการบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
G = Goal : เพื่อเปาหมายคือประชาชน

สาระในเล่ม
 สาระนารู..เกี่ยวกับการสมัครงาน
 สถานการณตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
เดือนกันยายน 2564
 สถานการณการมีงานทํา การไปทํางานในตางประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก เดือนกันยายน 2564
 ตําแหนงงานวาง ประจําเดือนตุลาคม 2564
 ขาวประชาสัมพันธ
 ภาพกิจกรรมสําคัญ สํานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ...ทานผูอานที่ติดตามวารสาร สาระนารู
ของสํา นักงานจัดหางานจั งหวั ดพิ ษณุ โ ลก ประจํ าเดื อ น
ตุ ล าคม 2564 พบกั น อี ก เช น เคยกั บ สาระน า รู ข า วสาร
ต า งๆ สถานการณ ต ลาดแรงงานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
กา รส ง เส ริ ม ก าร มี ง า นทํ า ข าว ส า ร ด า นแ ร งง า น
และเส น ทางอาชี พ แนะนํ า อาชี พ อิ ส ระที่ น า สนใจ
และตํา แหน ง งานว า งประจํา เดื อ นตุ ล าคม 2564 เพื่อ
เปนแนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทํา
วัตถุประสงคเพื่อ : เผยแพรขอมูลขาวสารของ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ

สวัสดีคะ สําหรับคุณผูอานที่กําลังอานบทความและสาระดีๆ เกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณงานมาใหคุณไดอาน และนําไปเปนไกดไลนในการสมัครงานกัน
นะคะ วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ 10 คําถามสัมภาษณงานสุดฮิต ตอบยังไงใหไดงานทํา
1. เลาอะไรมาคราวๆ เกี่ยวกับตัวคุณใหฟงหนอย
ผูสัมภาษณอยากจะรูวาเมื่อคุณเรียนจบมาไดทําอะไรบาง หรือเริ่มทํางานกับบริษัทแหงหนึ่ง สิ่งที่คุณไดรับจากบริษัทเดิมมีอะไรบาง ?
คําถามนี้คุณควรใชเวลาตอบเพียง 2-3 นาที ตอบแบบกระชับ ใหไดใจความที่สุด พรอมยกตัวอยางประกอบ เชน “หลังจากเรียนจบดานการตลาด และเริ่มทํางานกับบริษัทการตลาด
แหงหนึ่ง ผมไดเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานกันเปนทีม กอนการทํางานทุกครั้งตองวางแผนอยูเสมอ และ ตองแขงขันกับเวลาที่จํากัดอยูเสมอ รวมถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่อาจ
เกิดขึ้นไดทุกเมื่อ สิ่งเหลานี้ลวนสอนผมมา จึงทําใหผมมักจะไดรับมอบหมายดูแลงานโปรเจคใหญอยูเสมอ” แตถาคุณเปนนักศึกษาจบใหม ไมเคยทํางานที่ไหนมากอน คุณสามารถ
พูดถึงกิจกรรมนักศึกษาที่คุณเคยทํามาไดเหมือนกัน
2. ทําไมคุณถึงลาออกจากงานเกา
ควรตอบดวยความเปนจริงใหมากที่สุด สัน้ ๆ กระชับใหไดใจความพรอมกับเหตุผลประกอบ และถาการออกจะที่เกามันเลวรายมากๆ คุณก็ไมควรจะบอกกับผูสัมภาษณงาน
อยาลืมวาผูสัมภาษณอาจขออนุญาตติดตอกลับบริษัทเกา เพื่อทําการตรวจสอบขอมูลเหลานั้น สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงที่สุดสําหรับการตอบคําถามนี้ คือการวิจารณที่ทํางานและเจานายเกา
เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหภาพลักษณของคุณดูแย และนั่นหมายถึงโอกาสที่คุณจะไดงานนี้ยอมจบลงเชนกัน
3. คุณรูอะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบาง
กอนจะเขามาสัมภาษณคุณตองคนหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับของกับตัวบริษัทไมวาจะเปน ประวัติความเปนมาขององคกร วัฒนธรรม วิสัยทัศน ภาพลักษณองคกรรวมถึงตัว
สินคาหรือผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งขอมูลเหลานี้คุณสามารถคนหาไดตามหนาเว็บไซตของบริษัทนั่นเอง คุณอาจจะโทรเขามาสอบถามกับทางประชาสัมพันธของบริษัทนั้น เพื่อขอ
ขอมูลเกี่ยวกับตัวบริษัท การที่คุณไดมีเตรียมตัวหาขอมูลกอนไปสัมภาษณมันแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวา คุณตั้งใจที่จะเขามาทํางานที่บริษัทแหงนี้
4. ทําไมคุณถึงมาสมัครงานกับบริษัทเรา
คําถามนี้จะเปนอะไรที่งายมากๆ ถาคุณไดมีการคนหาขอมูลที่เกี่ยวกับตัวองคกรมาพอสมควร การตอบคําถามทุกครั้งควรตอบอยางมีเหตุมีผล เชน
“ตอนที่ผมไดเรียนอยู และไดทราบวาจากรุนพี่เกี่ยวกับบริษัทแหงนี้ ที่ไดเปดโอกาสใหกับนักศึกษาจบใหมไดเขาทํางาน ซึ่งคิดวาเปนโอกาสที่ดี ที่ผมจะไดเรียนรู
และเพิ่มความสามารถใหกับตัวผม”
“ชวงที่ผมไดทํางานบริษัทเกาอยู ผมไดขอมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้ที่ไดเปดโอกาสใหกับพนักงานทุกคน พิสูจนความสามารถ และโปรโมทตัวเอง เพื่อเลื่อนขั้นไดครับ”
5. ตามความเขาใจของคุณ คิดวาตําแหนงนี้ตองรับผิดชอบงานอะไรบาง
คุณควรทําการบานกอนมาสัมภาษณ ดวยการอานรายละเอียดของตําแหนงงาน และคุณสมบัตติ างๆ ที่ทางบริษัทตองการทําความเขาใจกับมัน ตอบใหสั้นและกระชับ
ใจความ สิ่งสําคัญกอนตอบตองมั่นใจวาเขาใจ ถาไมแนใจสวนไหนไมตองกลัวที่จะถาม อาจตั้งคําถามกลับในทํานองวา เขาใจตําแหนงงาน แตไมแนใจเกี่ยวกับขอมูลกลุมลูกคา
และผลิตภัณฑมากนัก อยากใหชวยอธิบายใหเขาใจในเบื้องตนและ ถาไมรูอยาพยายามตอบเพราะถาตอบผิด นั่นหมายความวาคุณไมไดทําการบานมาไมไดใหความสนใจกับงานนี้
แถมยังมั่วอีกตางหาก
6. ถาคุณไดมาทํางานกับบริษัทคุณคิดจะทําอะไรใหกับบริษัทมากที่สุด
คําถามนี้แสดงถึงความคิดสรางสรรคความสามารถความชํานาญของตัวคุณเอง การตอบคุณควรตอบอยางมั่นใจคําตอบที่คุณตอบไปสามารถบงบอกถึงความตั้งใจจริงในการ
ทํางาน และความสามารถของตัวคุณเอง ไมวาวิธีการคิดของคุณที่จะนํามาใชกับบริษัทไดหรือไมนั้น แตขอใหคุณใชประสบการณและความรูที่เรียนมาตอบออกไป
7. งานอดิเรกที่คุณทําเปนประจํามีอะไรบาง
คําถามประเภทนี้ผูสัมภาษณตองการจะดูดานอุปนิสัย บุคลิกภาพ ของตัวผูส มัครวาเปนคนอยางไร และยังสามารถรูถึงความคิด ความอาน การสังเกต และการเขารวมกับ
คนอื่นๆ
“ผมชอบอานขาว คุณก็จะถูกถามถึงเหตุการณ ณ ปจจุบันวาเกิดอะไรขึ้นคุณมีความคิดเห็นตอขาวนี้ยังไงบาง”
“ผมชอบเลนกีฬา กีฬาที่เลน เพราะอะไรทําไมถึงชอบเลนกีฬาประเภทนี้ คุณไดอะไรจากการออกกําลังกายบาง”
8. อะไรคือ จุดเดน/จุดออนของคุณ
จุดเดนควรจะบอกอะไรที่คิดวาดีที่สุดในตัวเรา และสามารถนําความสามารถนั้นมาใชกับงานที่จะสมัครได เชน“ผมเปนคนไมชอบหยุดนิ่ง เนื่องจากชอบทํากิจกรรมใหญๆ
อยูเสมอ”
จุดออนควรจะบอกในสิ่งที่ตัวเองกําลังจะปรับปรุงหรือทําแลว และควรบอกถึงผลหลังการปรับปรุงดวยเชน “ภาษาอังกฤษของผมออนมากๆ ซึ่งตอนนี้ผมกําลังเรียน
ภาษาอังกฤษอยู เรียนมาได 4 เดือนแลว และผลการเรียนนี้เอง ทําใหผมสามารถโตตอบจดหมายที่เปนภาษาอังกฤษได”
9. คุณตองการเงินเดือนเทาไหร
เปนเรื่องที่ยากในการตอบคําถามประเภทนี้ ไมวาคุณจะเลือกเงินเดือนที่มากหรือนอยยอมสงผลกระทบตอตัวเราทั้งสิ้น ทางที่ดีในการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนี้
เราควรจะหาขอมูลจากทางเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ทํางานในบริษัทหรือ คลายกับตําแหนงที่คุณสมัครกอน แตถาหากผูส ัมภาษณเสนอเงินเดือนมาสูงหรือต่ํากวาที่คุณตั้งไว คุณก็อยาเพิ่งรีบ
ตอบตกลง คุณอาจจะขอเวลาในการพิจารณาสัก 1-2 วัน แลวคอยใหคําตอบก็ได เพราะถาเกิดคุณตอบตกลงไปแลว และคุณมาขอขึ้นทีหลังก็เหมือนกับวา คุณเปนประเภทคนโลเล
ไมนาเชื่อถือได
10. คุณมีขอสงสัยอะไรอีกไหม
ถาเจอคําถามนี้ ยอมหมายถึงการสัมภาษณไดใกลสิ้นสุดลงแลว แตในการตอบคําถามขอสุดทายนี้จะตอบอยางไรดี ที่จะแสดงวาเราเปนคนเอาใจใสเชน
“สวัสดิการที่ผมจะไดรับมีอะไร” หรือ คุณอาจจะไมตองการถามอะไรก็ได เพราะถาคุณไดทราบขอมูลของบริษัทนี้มากพอแลว แตถาเกิดสงสัยจริงๆ ก็ควรตั้งคําถามที่ฟงแลวดูดีและ
ที่คาดวานาจะถูกใจนายจางของคุณใหมากที่สุด
ที่มา : manpowerthailand

สถานการณตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความตองการแรงงาน (Demand)

สํา นักงานจัด หางานจังหวัด พิ ษณุโ ลก รับแจ ง
ความตองการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก เดือนกันยายน 2564 จํานวน 287 อัตรา
เป น เพศชาย จํ า นวน 68 อั ต รา เพศหญิ ง จํ า นวน
39 อัตรา และไมระบุเพศ จํานวน 180 อัตรา เมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นสิ ง หาคม 2564 มี ค วามต อ งการจ า งงาน
ลดลง 515 อั ต รา คิ ด เป น ร อ ยละ 64.21 ของเดื อ น
สิงหาคม 2564

เปรียบเทียบความตองการแรงงาน ผูมาใชบริการ และการบรรจุงาน
เดือน ก.ย. 64 กับ ส.ค. 64

1,412

ระดับการศึกษาที่นายจางตองการมากที่สุด คือ
ระดับปวส./อนุปริญญา จํานวน 89 อัตรา รอยละ 31.01
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 76 อัตรา รอยละ
26.48 รองลงมาคือระดั บปริ ญญาตรี จํ านวน 47 อัตรา
รอยละ 16.37 รองลงมาคือระดับ ปวช. จํานวน 41 อัตรา
รอยละ 14.29 และอื่นๆ รวม 34 อัตรา รอยละ 11.85

802
634
287

ความตองการแรงงาน
(ตําแหนงงานวาง)

373

ผูสมัครงานมาใชบริการ
จัดหางาน

273

บรรจุงาน

ก.ย.-64

ประถมศึกษา,
34

ป.ตรี, 47
ปวส. /
อนุปริญญา,
89

ส.ค.-64

มัธยมศึกษา,
76
ปวช., 41

ความตองการแรงงานของนายจาง 10 อันดับ
จําแนกตามประเภทอาชีพ เดือนกันยายน 2564
1. ผูจําหนายสินคาแบบขายตรง
2. แรงงานดานการผลิต
3. แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ , แรงงานทั่วไป
4. ผูทําความสะอาดอาคาร, พนักงานทําความ
สะอาดอาคาร
5. พนักงานจัดสงสินคาอื่น ๆ
6. ผูขนสงสินคาอื่นๆ
7. พนักงานขับรถยนต
8. ผูบรรจุหีบหอและปดฉลากอื่น ๆ
9. ชางไฟฟาทั่วไป
10. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ

สถานการณตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผูมาใชบริการจัดหางาน (Supply)

เปรียบเทียบผูมาใชบริการจัดหางาน เดือน ก.ย. 64 กับ ส.ค. 64

จํานวน (คน)

1,500
1,000

500
-

ก.ย.-64
ส.ค.-64

ชาย
147
587

หญิง
226
825

รวม
373
1,412

ผูมาใชบริการจัดหางาน ณ สํานักงานจัดหางานฯ
มีผู ส มัค รงาน เดือ นกัน ยายน 2564 จํ า นวน 373 คน
ลดลงจากเดือนที่แลว 1,039 คน พิจารณาจากชวงอายุ
สวนใหญผูสมัครงานมีอายุระหวาง 30-39 ป มากที่สุด
จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 46.38 รองลงมาคืออายุ
ระหวาง 40-49 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.86
รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 53 คน
คิดเปนรอยละ 14.21 และชวงอายุอื่นๆ 58 คน คิดเปน
รอยละ 15.55 ของผูลงทะเบียนสมัครงาน

การบรรจุงาน
ผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานในเดือนกันยายน 2564 จํานวน 273 คน การบรรจุงาน 10 ลําดับแรก จําแนก
ตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. แรงงานดานการประกอบอื่น ๆ

จํานวน 74 คน

2. ผูจําหนายสินคาแบบขายตรง

จํานวน 65 คน

3. ชางเย็บดวยมือและจักรทั่วไป

จํานวน 23 คน

4. ผูบรรจุหีบหอและปดฉลากอื่น ๆ

จํานวน 20 คน

5. แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ , แรงงานทั่วไป

จํานวน 16 คน

6. พนักงานขับรถยนต

จํานวน 15 คน

7. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ

จํานวน 9 คน

8. เสมียน, เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

จํานวน 6 คน

9. แรงงานดานการผลิต

จํานวน 5 คน

10. พนักงานขาย และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

จํานวน 4 คน

สถานการณการมีงานทํา การไปทํางานในตางประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การใหบริการจัดหางานไปทํางานตางประเทศ ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือนกันยายน 2564
มีผูมาใชบริการทั้งสิ้น 14 คน แยกเปน ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ จํานวน 6 คน แจงการเดินทางไป
ทํางานตางประเทศดวยตนเอง จํานวน 1 คน แจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (Re - Entry) จํานวน 7 คน
การใหบริการจัดหางานไป
ทํางานตางประเทศ ของ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือนกันยายน 2564

ลงทะเบียนแจงความประสงค
ไปทํางานตางประเทศ
จํานวน 114 คน
จํานวน 6 คน

แจงการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศดวยตนเอง
จํานวน 35 คน
จํานวน 1 คน

การเดินทางกลับไปทํางาน
ตางประเทศ (Re - Entry)
จํานวน 253 คน
จํานวน 7 คน

มีผูมาใชบริการทั้งสิ้น 14 คน

แรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเปนรายอําเภอ ดังนี้
ลําดับ
ที่

พื้นที่/อําเภอ

จํานวน
(คน)

ประเทศที่ทํางาน

ตําแหนงงาน

1

อําเภอบางระกํา

3

อินโดนีเซีย

ชางเชื่อม

2

อําเภอเมืองพิษณุโลก

2

สิงคโปร

เกษตรกร

3

อําเภอนครไทย

2

โอมาน, สหรัฐอเมริกา

วิศวกร

4

อําเภอชาติตระการ

1

แคนาดา

พนักงานบริการ

5

อําเภอวังทอง

1

ซูดานใต

ผูควบคุมการผลิต

รวม

5

เดื อนตุ ล าคม 2563 – กั นยายน 2564 ยังมี แรงงานไทยที่ ยั งคงทํ างานในต างประเทศ รวมทั้ งสิ้น 100 คน
โดยประเทศที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ แคนาดา รองลงมา คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส นอรเวย สหรัฐอเมริกา สเปน
ญี่ปุน และคาซัคสถาน สําหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ เกษตรกร ชางไม และพนักงานนวด

ตําแหนงงานวางรอคุณ ประจําเดือนตุลาคม 2564
ชื่อบริษัท

ชื่อตําแหนง
งาน

อัตรา

วุฒิ

อายุ
(ป)

บริษัท คารา บิวตี้ จํากัด

เจาหนาที่
กราฟก

1

ปวช.-ป.ตรี 20-35

โรงเรียน เอ. เจ.
เนินมะปราง

ครูอนุบาล

1

บริษัท คูโบตาทั่งทอง
พิษณุโลก จํากัด

พนักงานขาย

10

ปวส.-ป.ตรี 23-30

เจาหนาที่
คลังพัสดุ

2

ปวช.-ป.ตรี 23-30

ป.ตรี

(เอกปฐมวัย)

23++

คาจาง
(บาท)

เงื่อนไข/สวัสดิการ

12,000 - มีประสบการณในการใชโปรแกรมงาน
ดานกราฟกพอสมควร และมีไอเดียในการทํา
ผลงานตางๆไดตามที่องคกร ตองการ
15,000 - ตามโครงสรางบริษัท
- ชุดฟอรมบริษัท
10,000 - เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพ
- เงินพิเศษ(Incentive)
10,000 - งานเลี้ยงประจําป -เงินพิเศษประจําป
(โบนัส)

หมายเหตุ : ตําแหนงงานวางประจําเดือนตุลาคม 2564 ในวารสารนี้เปนขอมูลเพียงบางสวนเทานั้น สามารถเลือกตําแหนงงานวางที่
QR ดานลางนี้

ตําแหนงงานวางในจังหวัด ประจําเดือนตุลาคม 2564

ตําแหนงงานวาง (ผูพิการ) ประจําเดือนตุลาคม 2564
ชื่อบริษัท
บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จํากัด (055-001368)
บริษัท ทริปเปลที บรอด
แบนด จํากัด (มหาชน)
สาขาพิษณุโลก
บริษัท ไทยนิปปอน
เวจเทเบล จํากัด
(055 - 295493-7)

ชื่อตําแหนง
งาน
พนักงาน
คัดแยก

อัตรา

วุฒิ

1

ไมจํากัด
วุฒิ

อายุ คาจาง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
(ป)
(บาท)
20-35 12,000/ - สามารถเดิน ยกของ รับฟง เขาใจ อานออก
เดือน เขียนได สามารถเขากะได

call center

5

ปวส.-ป.ตรี 23-30 10,000/ - รับสายโทรศัพท สายตาดี สนทนาไดชัดเจน
เดือน ตองใชมือสองขางไดดี (ตองใชคอมพิวเตอร)

คนสวน

1

ป.6 ขึ้นไป 20-45 320/วัน - พิการดานการเคลื่อนไหว
- มีประกันสังคม มีที่พักให

ภาพกิจกรรมสําคัญ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายใหเจาหนาที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามใหความชวยเหลือดานการทํางานแก
นายธนพล อ่ําพรม ที่อยูเลขที่ 30 หมูที่ 21 ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก กรณีรองทุกข
ขอความชวยเหลือหางานทําผานศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเจาหนาที่ไดแจง
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน และใหคําแนะนําปรึกษาดานการประกอบอาชีพ และจะไดติดตามผลการมีงานทํา
ตอไป

ภาพกิจกรรมสําคัญ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
รวมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2564 ประจําเดือน
กันยายน 2564 ณ หองประชุมพระพุทธชินราช (หอง 771) ชั้น 7 ในการประชุมครั้งนี้ มีหนวยงานและ
สวนราชการที่มีผลการดําเนินการในการขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด“ (PHITSANULOK CLEAN &
TIDY) ดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปนสวนราชการที่
ได รั บ เกี ย รติ บั ต รเป น ที่ ป ระจั ก ษ ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น การในการขั บ เคลื่ อ นวาระ “พิ ษ ณุ โ ลกเมื อ งสะอาด”
(PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
(นายรณชั ย จิ ต รวิ เ ศษ) มอบเกี ย รติ บั ต ร เพื่ อ สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ เชิ ด ชู เ กี ย รติ และเป น แบบอย า ง
ที่ดีในที่ประชุมดังกลาวดวย

ภาพกิจกรรมสําคัญ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายใหนางณัฐนันท บุญวิชิต นักวิชาการแรงงานชํานาญการ และเจาหนาที่สํานักงานฯ เขารวมพิธีเจริญ
พระพุ ท ธมนต เพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคลเนื่ อ งในวั น คล า ยวั น สถาปนากระทรวงแรงงาน ประจํ า ป 2564
ผานระบบ VDO Conference ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เปนประธานในพิธีฯ ณ หองประชุมจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

