ประจำเดือน กรกฎำคม 2564
ฉบับที่ 7/2564

28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

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

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
กรกฎาคม 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
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการมีงานทา
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ด่

วนนนนน..
อีก

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

5

เดือนเท่านั้น..

นานา สาระ..
5 ท่ากายบริหาร ลดอาการปวดคอ ปวดหลัง
การมีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและดูน่าเชื่อถือแล้ว
ยังช่วยลดอาการปวดตามข้อต่อต่างๆ รวมถึงอาการปวดคอหรือปวดหลังได้อีกด้วย
ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีทางกายนั้นเกี่ยวข้องกับท่าทางต่าง ๆ ตั้งแต่ท่านอน ท่านั่ง ท่ายืน
และท่าทางการทางาน เราจึงอยากชวนทุกคนมาลองฝึก 5 ท่าบริหารง่าย ๆ
ท่าที่ 1 บริหารคอ 1) ยืนตรง 2) ก้มคอลงช้าๆ จนคางชิดคอ 3) ค่อยๆ เงยหน้า และแหงนหน้าไปด้านหลังให้สุด ข้อควรระวัง : ไม่ควร
ทาขณะที่มีอาการปวดคอ
ท่าที่ 2 บริหารท้อง 1) นอนหงาย ชันเข่าโดยงอข้อเข่า วางฝ่าเท้าราบบนพื้น มือทั้งสองสอดไว้ใต้หลังระดับบั้นเอว เพื่อดูว่าหลังแนบกับพื้น
จริงหรือไม่ 2) เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง กดหลังระดับบั้นเอวให้แนบกับพื้น โดยที่มือยังสอดอยู่ ยกก้นพ้นพื้นเล็กน้อยเกร็งค้างไว้ 5 วินาที แล้ว
ปล่อย (ทา 10 ครั้ง)
ท่าที่ 3 บริหารกระดูกเชิงกราน 1) ยืนตรง 2) มือซ้ายวางที่หลังระดับกระเบนเหน็บ มือขวาวางที่หน้าท้อง 3) เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง
พร้อมกับบิดตัวไปทางซ้าย ให้หลังแอ่นเล็กน้อย เกร็งค้างไว้นาน 5 วินาที **ทา 10 ครั้ง จากนั้นทาสลับอีกด้านหนึ่ง
ท่าที่ 4 บริหารขา 1) ยืนตรง ย่อเข่าทั้งสองข้างประมาณ 30 องศา แขนทั้งสองอยู่ข้างลาตัว 2)เขย่งส้นเท้าขึ้นพร้อมกับเหยียดขาทั้งสอง
ข้างให้ตรง ยืนค้างไว้นาน 5 วินาที กลับสู่ท่าเริ่มต้น **ทา 5 ครั้ง
ท่าที่ 5 บริหารหลัง 1) นั่งขัดสมาธิ โดยให้ก้น หลัง และศีรษะอยู่ชิดกาแพง 2) ยืดหลังตรงเต็มที่ พยายามให้ก้น หลัง และศีรษะชิดกาแพง
มากที่สุด พร้อมกับเก็บคางเข้า ***ทา 5-10 ครั้ง

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้า
ยอดฮิตในตอนเช้าที่ใคร ๆ ก็
ชอบ วันนี้ครัวแม่ผึ้งมีสตู รหมูปิ้ง
โบราณ สูตรหมักหมูนุ่ม ๆ
ส่วนผสม หมูปิ้งโบราณ
- กระเทียม พริกไทย และรากผักชีตา 1 ช้อนโต๊ะ
- หมูสไลซ์ตดิ มัน 1 กิโลกรัม
- ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ
- ซีอิ๊วดา 2 ช้อนชา
- ซอสปรุงรส (ภูเขาทองฝาเขียว) 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ามันหอย 1 ช้อนโต๊ะ
- น้าตาลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ
- น้าตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
- นมสด 5-6 ช้อนโต๊ะ
- น้าเปล่า 5-6 ช้อนโต๊ะ
- น้ามันพืช 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทาหมูปิ้งโบราณ
- ใส่กระเทียม เม็ดพริกไทย และรากผักชี ลงในครก
- โขลกสามเกลอจนละเอียด
- วันนี้แม่ผึ้งใช้หมูสไลซ์ตดิ มัน สะดวกมากไม่ต้องหั่น หรือจะใช้
สันคอหมูกไ็ ด้ค่ะ
- หมักด้วยเครื่องปรุงต่าง ๆ ตามสูตร และใส่นมสดเพื่อเพิม่
ความหอมนุ่ม นวดจนเข้ากัน ใส่นาเปล่
้ าเพื่อทาให้เครื่องปรุง
ซึมเข้าเนื้อได้ดี และมีความนุ่มฉ่ามากขึ้น และเติมน้ามันพืช
เพื่อให้หมูมีความเงางามเด้งน่ากิน นวดจนเข้ากันอีกครั้ง
- นาหมูไปหมักในตูเ้ ย็น 3-6 ชั่วโมง หรือข้ามคืน ซอสจะซึม
เข้าเนื้อ ทาให้หมูนุ่มอร่อย
- นาหมูมาเสียบไม้โดยแช่ไม้ในน้าเปล่าก่อนนามาเสียบหมู
เพื่อเวลาปิ้งไม้จะได้ไม่ไหม้ เสียบหมูโดยสลับส่วนเนื้อหมูกับส่วน
ที่ติดมัน เวลาย่างหมูจะได้อร่อยไม่แห้งเกินไป
- เก็บในกล่องพลาสติก นาไปแช่ช่องเย็น หรือช่องฟรีซไว้ได้นาน
เพื่อนาไปปิ้งย่างเมื่อต้องการกิน
- หมูปิ้งด้วยเตาปิ้งย่างไฟฟ้าหรือเตาถ่าน หอมอร่อย กินกับข้าว
เหนียวร้อน ๆ ยามเช้าอร่อยถูกใจทุกคน
า : https://cooking.kapook.com/
ที่มาที: ่มhttps://masii.co.th/blog/vlogสร้
างรายได้

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือนกรฎาคม 2564

ผลิตและ
จาหน่าย
ขนมจีน
เจ้าหน้าจัดซื้อ

2

อายุ
ค่าจ้าง
(ปี)
(บาท)
ปวส.-ปตรี 25-35 320/วัน

2

ปวส.-ปตรี 22-35 9,600/ด

ตามโครงสร้างของบริษัท

สินเชื่อ
บริษัท พิษณุโลก โกลด์มิลค์ ฝ่ายผลิต
จากัด
บริษัท วิเศษพานิช มีท
ผู้ช่วยผู้จัดการ
จากัด
(ฝึกหัด)

10
10

ปวส.-ปตรี 22-35 9,600/ด
ม.6- .ตรี 21-35 9,600/ด

ตามโครงสร้างของบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท พ.ศ.ช.นอร์ทเทิร์น
จากัด
บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง
จากัด สาขาพิษณุโลก

ตาแหน่งงาน

อัตรา

2

วุฒิ

เงื่อนไข/สวัสดิการ
มีประสบการณ์ด้านการขาย

สามารถทางานเป็นกะได้ ขับรถยนต์ได้
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปวช.-ป.ตรี 20-35 15,000/ด สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือนมิถุนายน 2564 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือนกรกฎาคม 2564

ตาแหน่งงานว่างผู้พิการ ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
ชื่อบริษัท

1

ไม่
จากัด
วุฒิ

อายุ
(ปี)
20-35

ค่าจ้าง
ประเภทความพิการ/เงื่อนไข/สวัสดิการ
(บาท)
12,000/ด - ไม่จากัดประเภทความพิการ ขึ้นอยู่
- ความสามารถของบุคคลสามารถเข้ากะได้

5

ปวส.- 23-30
ป.ตรี

10,000/ด รับสายโทรศัพท์ สายตาดี สนทนาได้ชัดเจน
ต้องใช้มือสองข้างได้ดี
- ไม่จากัดประเภทความพิการ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของบุคคล
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

ตาแหน่งงาน อัตรา

วุฒิ

บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จากัด

พนักงานคัด
แยก

บริษัท ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ จากัด(มหาชน)
สาขาพิษณุโลก

call center

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญ..

นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผูจ้ บการศึกษาใหม่
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

จัดหางาน..เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน Co-payment ซึ่งเป็นการดาเนินการบูรณาการร่วมกับนายจ้าง/
สถานประกอบการโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนระยะเวลา 12 เดือนต่อคน โครงการฯ สิ้นสุดการจ้างงานวันที่ 30 พ.ย. 64 (ทั้งนี้ ค่าจ้างที่
นายจ้าง/สถานประกอบการจ่ายให้ผู้จบการศึกษาใหม่ (ลูกจ้าง) ต้องไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของแต่ละจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก 320 บาท/วัน
นางธนพร สุวรรณโณ เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้ผู้
ที่จบการศึกษาใหม่มีงานทา มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ
สามารถดาเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมและเป็นการสนับสนุนการทางานและ
อานวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ การลงทะเบียนสมัครใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สรุปได้ดังนี้
นายจ้าง/สถานประกอบการ

ผู้จบการศึกษาใหม่

นายจ้ า ง/สถานประกอบการ ต้ อ งอยู่ ใ นระบบ
ประกันสังคม และมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมได้ไม่เกิน
15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีที่ลูกจ้างลาออกใน
ระหว่ า งโครงการฯ นายจ้ า ง สถานประกอบการ หา
ลูกจ้างใหม่ทดแทนได้ฯ)

 สัญชาติไทย

 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งตาแหน่งงานว่าง
ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ก
จบใหม่.com

สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปวส. / ปวช. / ม.6
อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสาเร็จการศึกษา
ปี 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อการจ้างครบกาหนดระยะเวลาตามโครงการ
แล้ว (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) นายจ้าง สถานประกอบการ และลูกจ้างอาจตกลงทาสัญญาจ้างต่อไปได้ แต่นายจ้างต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ไว้
บริการให้คาปรึกษา แนะนา แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 246 257 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

