ประจำเดือน เมษำยน 2564
ฉบับที่ 4/2564

ประเพณีสงกรานต์สาคัญอย่างไร?
วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เป็นประเพณีที่มีคติข้อคิด
ต่าง ๆ สอดแทรกอยู่มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน มีความงดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศ
ของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้าในการเชื่อมสัมพันธไมตรี
สงกรานต์ คือ ประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า และอินเดีย เป็นต้น ประเพณีสงกรานต์ มีการสันนิษฐาน
กันว่า ได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลโฮลีในอินเดีย แต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทนสงกรานต์เป็นค้าสันสกฤต หมายถึง
การผ่าน การเคลื่อนย้าย ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น คือเป็นการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง

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

วิสยั ทัศน์กรมกำรจัดหำงำน
“กำลังแรงงำนมีงำนทำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2565”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีงานท้า โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน
ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
5. บริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว

ค่ำนิยม
STRONG
S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชน
ทุกช่วงวัยที่มารับบริการ
T = Team Work : การท้างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผล
ส้าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
ฉับไว
O = Owner : มีจิตส้านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน

สาระในเล่ม
 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน เมษายน 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส้ า นักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ้ าเดือ น
เมษายน 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 นท้ า ข่ าว สา ร ด้ า นแ ร งง า น
และเส้ น ทางอาชี พ แนะน้ าอาชี พ อิส ระที่น่ า สนใจ และ
ต้าแหน่งงานว่างประจ้าเดือน เมษายน 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานท้า
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

รักยิ้มบิวตี้ ให้บริการนวดหน้า นวดตัว เพื่อสุขภาพและเสริม
ความงาม และให้บริการนอกสถานที่
เบอร์โทร. 081-9223659
ที่อยู่ 459/304 หมูท่ ี่ 7 หมู่บ้านชินลาภ ซอย 5 ต้าบลสมอแข
อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน เมษายน 2564
6 เมษายน 2564
กิจกรรม
จัดรายการวิทยุ “ฟังที่นี่รอบรู้เรื่องแรงงาน”
สถานที่ดาเนินการ
- สวท.พิษณุโลก

9 เมษายน 2564
กิจกรรม
ออกเยี่ ย มนายจ้ า ง/สถานประกอบการ รั บ แจ้ ง ต้ า แหน่ ง
งานว่ า ง รองรั บ นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมทั ก ษะฝี มื อ ตาม
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา
Part-Time และผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อ้าเภอเมืองพิษณุโลก

ด่วนนนนน..
อีก 8 เดือน
เท่านั้น

20 เมษายน 2564
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้ว่างงาน
และประชาชนทั่วไป ตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงาน
ท้ า อย่ า งยั่ ง ยื น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ้าเดือนเมษายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
- อ้าเภอชาติตระการ
- อ้าเภอนครไทย

22-23 เมษายน 2564
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ และติดตามผลการจ้าง
งาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยภาครัฐ และ
เอกชน (Co-payment) เพื่อตรวจสอบการท้างาน การจ้างงาน
ของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
สถานที่ดาเนินการ
- อ้าเภอเมืองพิษณุโลก

7, 21, 28 เมษายน 2564
กิจกรรม
ตรวจสอบการท้างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ให้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามพระราชก้ า หนดการบริ ห ารจั ด การการ
ท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 และเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้งเพิ่มความ
เข้มขันการเฝ้าระวังและตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
สถานที่ดาเนินการ
- อ้าเภอชาติตระการ

นานา สาระ..
การส่ งเสริมการรับงานไปท้าที่บ้าน ด้าเนินการ
ภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริม
การรั บ งานไปท้ า ที่ บ้ า น พ.ศ. 2560 สนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมให้ผู้รับงานไปท้าที่บ้าน มีการบริหารจัดการที่มี
ความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ในการรับงานไปท้าที่บ้าน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยื่ น จดทะเบี ย นผู้ รั บ งานไปท้ า ที่ บ้ า น
ณ ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ หรือ
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมโทรสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ที่มา : https://www.chillpainai.co

สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วย Vlog

จากงานวิจัยในช่วงนี้เทรนด์อาชีพในอนาคตของเด็กๆ ยุคนี้ไม่ได้เป็นแค่หมอ
วิศวะแล้ว แต่สิ่งที่เข้ามาคือการเป็น Youtuber หรือการที่เราเล่าเรื่องบอกเล่า
ไลฟ์ สไตล์ ความคิดต่ างๆ ผ่ าน youtube.com เว็ บไซต์ วี ดิ โอสาธารณะ
ออนไลน์ ที่เปิดให้กับทุกคนได้เข้าถึง ทั้งในฐานะผู้ชมและผู้ผลิต Vlog หรือ
Video log คือการท้าวิดีโอเล่าเรื่องต่างๆ ท้าเหมือนเป็นไดอารี่บันทึกเรื่องราว
ต่างๆ อาจมีการอัพโหลดผ่านทางเฟซบุ๊คหรือ youtube ซึ่งวิธีการเหล่านั้น
สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะ โดยสิ่งที่เราควรจะ
เน้นย้้ามากที่สุดคือเนื้อหาที่น่าสนใจ มีการใส่ text ตัวอักษร เทคนิคลูกเล่น
ต่างๆ รวมถึงวิธีการเล่าเรื่องที่ชวนติดตามก็จะช่วยให้คุณได้รับความสนใจจาก
ชาวเน็ตค่ะ และเมื่อสร้างฐานคนดูแล้ว ง่ายๆ เลย ก็สามารถสร้างรายได้จาก
ยอดคนที่ดู และคนที่ Subscribe ได้ รวมถึงการโฆษณาที่ขึ้นก็ด้วยค่ะ

จะสร้างคอนเท้นต์ Vlog ยังไงดี?
อาจจะต้องลองส้ารวจตัวเองก่อนค่ะ ว่าเรามีความสนใจและจะ
น้าเสนอสิ่งนั้นอย่างไร ถ้าเราสนใจเรื่องเครื่องส้าอางและสกินแคร์
ก็มาเป็นสายบิวตี้บล็อกเกอร์ รีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจมาแนะน้า
การแต่งหน้าแบบต่างๆ ถ้าใครเป็นสายเกมเมอร์ก็ต้องห้ามพลาด
กับการแคสเกมส์ที่มาแรง ในกระแส eSport ที่เปิดโอกาสให้เรา
ได้แชร์กลเม็ดเคล็ดลับของเกมเมอร์ ใครที่ชอบท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถถ่ายท้าได้ (ไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศอย่าลืมท้าประกันการท่องเที่ยวนะคะ)
เริ่มถ่ายยังไงดี?
ส้ า หรั บ ใครที่ ถ ามว่ าเราควรเริ่ ม ถ่ า ยจะใช้ อุ ป กรณ์ อ ะไรดี
อาจจะเริ่มจากมือถือของเราเอง กับไมค์ลอยติดเพื่อเสียงที่คมชัด
ถ่ายเราเริ่มมีงบมากขึ้นก็สามารถขยับมาเป็นกล้อง Gopro หรือ
สายท่ องเที่ ยวอยากจะเริ่ มถ่ ายภาพแบบ bird eye view
ก็ต้องห้ามลืมเจ้าโดรนเลยค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วใครที่เริ่มวางแผนซื้อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเหล่านี้ ก็อย่าลืมใช้บัตรเครดิ ตเพื่อท้าการ
ผ่อนหรือจะเป็นการใช้บัตรกดเงินสดในการขอแบ่งช้าระสินค้า
0% นาน
ที่มา : https://masii.co.th/blog/vlogสร้างรายได้
ทีม่ า : https://masii.co.th/blog/vlogสร้างรายได้

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 399 อัตรา
เป็น เพศชาย จ้า นวน 80 อัต รา เพศหญิง จ้ านวน 12
อัตรา และไม่ระบุเพศ จ้านวน 307 อัตรา เมื่อเทียบกับ
เดือน มกราคม 2564 มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น 54
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.65 ของเดือน มกราคม 2564

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน ก.พ. 64 กับ ม.ค. 64
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399

405
364

345

ความต้องการแรงงาน
(ต้าแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บมั ธ ยมศึ กษา จ้ านวน 139 อั ตรา ร้ อยละ 34.84
รองลงมาคือระดับ ปวส./อนุปริญญา จ้านวน 114 อัตรา
ร้อยละ 28.57 รองลงมาคือระดับ ปวช. จ้านวน 68 อัตรา
ร้อยละ 17.04 รองลงมาคือปริญญาตรี จ้านวน 46 อัตรา
ร้อยละ 11.53 และอื่นๆ รวม 32 อัตรา ร้อยละ 8.02

334

บรรจุงาน

ก.พ.-64

ม.ค.-64

ประถมศึกษา,
32
ป.ตรี, 46
ปวส. /
อนุปริญญา,
114

มัธยมศึกษา,
139

ปวช., 68

ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 7 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
1. มัณฑนากร นักออกแบบเชิงพาณิชย์
2. พนักงานเร่งรัดหนี้สินและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
4. แรงงานด้านการประกอบ
5. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
6. ผู้จ้าหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
7. ผู้ดูแลรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้าง

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน ก.พ. 64 กับ ม.ค. 64
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ก.พ.-64
ม.ค.-64

ชาย
197
143

หญิง
238
262

ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ ส้านักงานจัดหางานฯ
มีผู้สมัครงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จ้านวน 435 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ ว 30 คน พิจารณาจากช่ว งอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครงานมีอายุระหว่ าง 18-24 ปี มากที่สุด
จ้านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 30-39 ปี จ้ า นวน 108 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
24.83 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี จ้านวน
96 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07 และช่วงอายุอื่นๆ 100 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.99 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

รวม
435
405

การบรรจุงาน
9. อาชีพงานพื้นฐาน
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน…
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้น…
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
4. เสมียน เจ้าหน้าที่
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ

60 ปีขึ้นไป
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ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 364 คน การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก
จาแนกตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. แรงงานด้านการผลิต
จ้านวน 68 คน
2. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
จ้านวน 60 คน
3. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ
จ้านวน 51 คน
4. ผู้จ้าหน่ายสินค้าแบบขายตรง
จ้านวน 47 คน
5. ช่างตกแต่งหน้าร้านและแสดงสินค้า
จ้านวน 15 คน
6. พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเล็ก , พนักงานขับรถตู้
จ้านวน 15คน
7. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
จ้านวน 14 คน
8. แรงงานบรรจุ
จ้านวน 12 คน
9. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ อื่น ๆ
จ้านวน 11 คน
10. ผู้ท้าความสะอาดอาคาร , พนักงานท้าความสะอาดอาคาร จ้านวน 7 คน

80

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปท้างานต่างประเทศ ของส้านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือน กุมภาพันธ์ 2564
มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 5 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท้างานต่างประเทศ จ้านวน 1 คน แจ้งการเดินทางไป
ท้างานต่างประเทศด้วยตนเอง จ้านวน 2 คน แจ้งการเดินทางกลับไปท้างานต่างประเทศ (Re - Entry) จ้านวน 2 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ท้างานต่างประเทศ ของ
ส้านักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 1 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 2 คน

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

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 5 คน

เดือนตุล าคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงท้า งานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้ น 17 คน
โดยประเทศที่แรงงานไทยไปท้างานมากที่สุด คือ แคนดา รองลงมา คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และโอมาน
ส้าหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปท้างานมากที่สุด คือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน และพนักงาน
ทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อ้าเภอชาติตระการ

7

แคนดา

คนงานเกษตร

2

อ้าเภอเมืองพิษณุโลก

4

สิงคโปร์, ไนจีเรีย, ญี่ปุ่น, โอมาน

วิศวกร, ช่างเชื่อม, ควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ

3

อ้าเภอบางระก้า

5

อินโดนีเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ลิเบีย,
ยูเครน

ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป, พนักงานนวด

4

อ้าเภอพรหมพิราม

1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ช่างเชื่อม

รวม

17

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน เมษายน 2564
ชื่อตาแหน่ง
งาน

อัตรา

บริษัท รุ่งวิชัย คอนกรีต
จ้ากัด (พิษณุโลก)

ฝ่ายผลิต

2

ปวช.-ป.ตรี 20-35

บริษัท คูโบต้าทั่งทอง
พิษณุโลก จ้ากัด

พนักงานขาย

10

ปวส.-ป.ตรี 23-30

เจ้าหน้าที่
คลังพัสดุ

2

ปวช.-ป.ตรี 23-30

พนักงาน
ธุรการ

2

ม.6-ป.ตรี

ชื่อบริษัท

บริษัท เอส.พี.แวน
จ้ากัด

วุฒิ

อายุ
(ปี)

20-40

ค่าจ้าง
(บาท)
9,600

เงื่อนไข/สวัสดิการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- ชุดฟอร์มบริษัท
10,000 - เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพ
- เงินพิเศษ(Incentive)
- งานเลี้ยงประจ้าปี
10,000
-เงินพิเศษประจ้าปี(โบนัส)
- ค่าคอมมิชชั่น/incentive/
10,000 - ค่าน้้ามัน + ค่าที่พัก + ค่าเบี้ยเลี้ยง
(กรณีเดินทางไปท้างานต่างจังหวัด )
- ประกันสังคม
- ท้าประกันชีวิต : อุบัติเหตุ ให้ฟรีทุกท่าน

หมายเหตุ : ต้าแหน่งงานว่างประจ้าเดือน เมษายน 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกต้าแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

Q : หลังจากนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน เมษายน 2564

A:

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
https://e-workpermit.doe.go.th เรียบร้อยแล้ว ต้องด้าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปอย่างไร..?

1) ให้คนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดกรอง โรคโควิด – 19 และโรคต้องห้าม 6 โรค พร้อมทั้งซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี ภายในวันที่ ๑๖

เมษายน ๒๕๖๔
2) ให้คนต่างด้าวไปท้าการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
3) เมื่อคนต่างด้าวได้รับการรับรองผลว่าไม่เป็นโรคโควิด - 19 และไม่เป็นโรคต้องห้าม 6โรค รวมถึงผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
(Biometrics) แล้ว ให้นายจ้างช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท้างานแทนคนต่างด้าว ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย และให้ยื่นค้าขอ
อนุญาตท้างานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน https://e-workpermit.doe.go.th พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามทีร่ ะบุไว้ในแบบค้าขอฯ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ 13 กันยายน 2564 ตามแต่กรณี
4) คนต่างด้าวทีไ่ ด้รับอนุญาตท้างาน ไปจัดท้าทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย ที่มีใบอนุญาตท้างานอยู่ด้านหลังของบัตรฯ ภายในวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
5) คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตท้างาน หลังบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือน เมษายน 2564

ชื่อบริษัท
หจก.พระพิฆเนศ

ชื่อตาแหน่ง
อัตรา
งาน
พนักงานธุรการ
1
พนักงานเสมียน

วุฒิ
ม.6ป.ตรี

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
(บาท)
320/
20-50
สามารถปฏิบัติงานเอกสารในส้านักงานได้
วัน

1

ม.6ป.ตรี

20-50

320/
วัน

สามารถปฏิบัติงานเอกสารได้

1

ปวชป.ตรี

20-50

320/
วัน

สาขาบัญชี

1

ปวชป.ตรี

20-50

320/
วัน

สาขาการเงิน การบัญชี

2

ไม่จ้ากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

สามารถเขียนแบบและวาดแบบได้
มีประสบการณ์ด้านงานศิลปะจะพิจารณา
เป็นพิเศษ

ช่างปั้น
ประติมากรรม

2

ไม่จ้ากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

มีประสบการณ์ด้านงานประติมากรรม
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท มหาราชพฤกษ์
จ้ากัด

ธุรการ

1

ปวช. ป.ตรี

บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จ้ากัด

พนักงาน
คัดแยก

8

ไม่จ้ากัด
วุฒิ

พนักงานบัญชี
พนักงาน
การเงิน
ช่างวาดรูป

25-35 9,600/ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
เดือน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ค้านวณตัวเลขได้ เขียน
หนังสือได้ /ประกันสังคม โบนัสประจ้าปี
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอที
ค่าพาหนะ
20-35 12,000 สามารถเดิน ยกของ รับฟัง เข้าใจ อ่านออก
/เดือน เขียนได้ สามารถเข้ากะได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญ..

นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผูจ้ บการศึกษาใหม่
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

จัดหางาน..เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส้าหรับ
ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ โ ดยภาครั ฐ และเอกชน Co-payment
ซึ่ ง เป็ น การด้ า เนิ น การบู ร ณาการร่ ว มกั บ นายจ้ า ง/
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 ต่้ า กว่ า อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่้ า ของแต่ ล ะจั ง หวั ด
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก 320 บาท/วัน
นางวรรณิภา จันโททัย เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้ผู้
ที่จบการศึกษาใหม่มีงานท้า มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ
สามารถด้าเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมและเป็นการสนับสนุนการท้างานและ
อ้านวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ส้าเร็จการศึกษาใหม่ 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 และแจ้งต้าแหน่งงานว่าง
ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
ฯลฯ

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

ทั้งนี้ เมื่อการจ้างครบก้าหนดระยะเวลาตามโครงการแล้ว (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) นายจ้าง สถานประกอบการ
และลูกจ้างอาจตกลงท้าสัญญาจ้างต่อไปได้ แต่นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ ณ ส้านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ไว้
บริการให้ค้าปรึกษา แนะน้า แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 246 257 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการ รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทางาน
มีโทษทั้งจา-ทั้งปรับ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ย้้าจับจริง หลังเปิดโอกาสให้นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ยื่นบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ เพื่อท้างานและ
อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ หลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ก้าหนด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างเข้มงวด
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกมีนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ที่ยื่นบัญชี
รายชื่อผ่านระบบออนไลน์ เพื่อท้างานและอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จ้านวน 952 คน
เป็นกรณีต่างด้าวมีนายจ้าง 844 คน ผู้ติดตาม 91 คน และยังไม่มีนายจ้าง 17 คน หลังจากนี้ต้องด้าเนินการ ดังนี้
 กรณีคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง คนต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
ภายในวันที่ 16 เม.ย.64 ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายในวันที่ 18 ต.ค. 64 จากนั้น สนง.สาธารณสุขจังหวัดส่งผลการตรวจโรค
และ ตม.ส่ ง ข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ อัต ลั ก ษณ์ บุ คคลให้ ส้ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ออกใบอนุ ญ าตท้ า งานต่ อ ไป นายจ้ า งช้ า ระเงิ น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท้างานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารกรุงไทย และยื่นค้าขออนุญาตท้างานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบ
ออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์และหลักฐานการช้าระเงิน ภายในวันที่ 16 มิ.ย.64 และนายจ้าง
พาคนต่างด้าวไปขอจัดท้าทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) และรับบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ ศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาค 6 ก้าหนดภายใน 30 ธ.ค. 64

กรณีคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง คนต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
ภายในวันที่ 16 เม.ย.64 ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายในวันที่ 18 ต.ค. 64 คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโรค ไปขอจัดท้าทะเบียน
ประวัติ (ทร.38/1) ณ ที่ว่าการอ้าเภอตามภูมิล้าเนาของนายจ้าง ก้าหนดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 นายจ้างที่ประสงค์จ้างคนต่างด้าวที่
จั ด ท้ า ทะเบี ย นประวั ติ (ทร.38/1) เข้ า ท้ า งานยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ คนต่ า งด้ า วผ่ า นระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th
ช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท้างานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารกรุงไทย และยื่นค้าขออนุญาตท้างานแทนคน ต่างด้าวผ่าน
ระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์ และหลักฐานการช้าระเงิน ภายใน 13 ก.ย. 64 และนายจ้างพา
คนต่างด้าวไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจ้าตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6
ก้าหนดภายใน 28 ก.พ. 65
ส ำนั ก งำนจั ด หำงำนจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ น ายจ้ า ง/สถานประกอบการ และคนต่ า งด้ า ว
3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ให้ทราบขั้นตอนการด้าเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หากไม่ด้าเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก้าหนดจะตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยมีบทลงโทษนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มี
ใบอนุญาตทางานหรือให้คนต่างด้าวทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทาได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าว
ที่จ้างหนึ่งคน หากกระทาผิดซ้าต้องมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และห้ามจ้าง
คนต่างด้าวทางานเป็นเวลา 3 ปี และคนต่างด้าวที่ทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานหรือทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทาได้
จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส้านักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก โทร. 0-5524-6257 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
อย่าหลง..เชือ
่ ผู้ชกั ชวนให้ลกั ลอบไปทางานต่างประเทศ
โดยเฉพาะการชักชวนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
จัดหางาน เตือน!!! คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปท้างานต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้ลักลอบ
ไปท้างานต่างประเทศ โดยเฉพาะการชักชวนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบผู้ที่อ้างว่าสามารถจัดส่งคนไปท้างานต่างประเทศ โดยการโฆษณาชักชวนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
และมีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางาน ซึ่งพบผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว มักชักชวนเหยื่อผ่านทางเฟซบุ๊คหรือไลน์ อ้าง
รายได้ดี มีที่พัก เป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และสามารถพาไปท้างาน
ต่างประเทศได้ทันทีไม่ต้องติดต่อกรมการจัดหางาน พร้อมอ้างว่ารู้วิธีหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งไม่
เป็นความจริง ข้อมูลจากกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ชี้ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 –
มกราคม 2564 มีคนหางานร้องทุกข์กับกรมการจัดหางานทั้งสิ้น 129 ราย ในจ้านวนนี้เป็นกรณีถูกสาย/นายหน้า
เถื่อนหลอกลวงถึง 124 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการรับเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งความด้าเนินคดีแล้ว
ทั้งสิ้น โดยประเทศที่คนหางานถูกหลอกลวงไปท้างานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
ญี่ปุ่น โรมาเนี ย และบาร์เรน ตามล้าดับ และต้าแหน่งงานที่สาย/นายหน้า เถื่อนมักใช้ ประกาศรับ สมัคร ได้แ ก่
งานโรงงาน งานสวน/งานเก็บผลไม้ งานนวด งานร้านอาหาร และช่างเชื่อม
หากพบผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นผู้ กระท้าความผิด ขอย้้าว่าการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรมการจัดหางาน จะมีความผิด ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้ง
จ้าทั้งปรับ และผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวงดังว่านั้น
ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจ้าคุก 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่
60,000–200,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ ทั้งนี้ขอให้คนหางานที่ต้องการเดินทางไปท้างานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อ
ข้อความโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย และขอให้ตรวจสอบข้อมูลต้าแหน่งงาน ลักษณะงานตลอดจนประเทศที่จะไปจาก
เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินหรือโอนเงินให้กับผู้ใด หรือหากต้องการตรวจสอบว่าบริ ษัท
จัดหางานที่ประกาศรับสมัครไปท้างานต่างประเทศนั้นได้รับอนุญาตจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน www.doe.go.th/ipd
สำนั กงำนจัดหำงำนจั งหวัด พิษณุโลก จึงขอประสั มพันธ์ ให้ประชาชน/คนหางาน ที่ จะเดิน ทางไปท้างาน
ในต่างประเทศ ให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการ
หลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้
ทั้ ง นี้ หากมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถสอบถามได้ ที่ ส้ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
โทร. 055-246257 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นายขัตติยะ แพนเดช)
เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งสร้างขวัญกาลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชุมการตรวจ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ตามประเด็นแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สานักงาน
จัด หางานจังหวัด พิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ อ าเภอเมื อ งพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ความเข้มแข็งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2564 มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม )
เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ ณ ห้องกอบแก้ว โรงแรมวังแก้ว อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ จั ด หางานจั ง หวั ด ฯ ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนให้ น ายจ้ า ง/สถานประกอบการเข้ า ร่ ว ม
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ด้วย

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุ โลกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกข์) และประชุม "การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัด" พร้อมกับหน่วยงานบูรณาการ
การทางาน 12 กระทรวง ภายใต้การดาเนินงานศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจั ง หวั ด ณ ห้ อ งประชุ ม 301
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์) พร้อมคณะ เนื่องในงานการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ในการนี้นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราการ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
ร่วมต้อนรับและนากิจกรรมไปร่วมบริการประชาชน ตามโครงการจัดหางานเชิงรุกฯ อาทิ รับสมัครงานใน
ตาแหน่งงานว่าง จานวน 345 อัตรา 45 ตาแหน่ง สถานประกอบการ 29 แห่ง รับสมัครงานกลุ่มคนพิเศษ
(คนพิการ) จานวน 4 ตาแหน่ง 13 อัตรา สถานประกอบการ 4 แห่ง รับลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศ
รับขึ้น ทะเบียน/รายงานตัว ผู้ประกันตนกรณีว่า งงาน รั บสมั ครงานผู้ จบการศึก ษาใหม่ ทางระบบออนไลน์
online ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารแผ่นพับภารกิจสานักงาน การส่งเสริมรับงานไปทาที่บ้านและอาชีพ
อิส ระ จานวน 10 อาชี พ พร้อ มให้ คาแนะน าการประกอบอาชี พ มีผู้ ส นใจเข้ ารั บ บริ การและร่ว มกิ จกรรม
จานวน 32 คน

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจ้ างงานแรงงานต่ างด้ าว ให้ น ายจ้ าง/สถานประกอบการ แรงงานต่ างด้ า ว และองค์ ก รภาคี เ ครือ ข่ าย
ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องกอบแก้ว โรงแรมวังแก้ว อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณชัย จิตรวิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฯ
และนางวรรณิ ภ า จั น โททั ย จั ด หางานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก กล่ า วรายงานโครงการฯ มี ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
ทั้งสิ้น 124 คน

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ ให้ครูแนะแนวและบุคลลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวของโรงเรียน
ในสั ง กั ดเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 39 พิ ษณุ โ ลก โครงการเตรี ยมความพร้ อ มแก่ ก าลั งแรงงาน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กิ จ กรรมสร้ า งเครื อ ข่ า ยการแนะแนวอาชี พ ณ ห้ อ งพิ ม านต์ เ พชร
โรงแรมโมราจ พิ ษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
(นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และนางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก กล่าวรายงานการสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 41 คน

