ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับที่ 2/2564

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

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

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
กุมภาพันธ์ 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
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 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 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้ว่างงาน
และประชาชนทั่วไป ตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงาน
ท าอย่ า งยั่ ง ยื น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอบางกระทุ่ม
- อาเภอบางระกา

3, 10 , 17, 24 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม
ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ให้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้งเพิ่มความ
เข้มขันการเฝ้าระวังและตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

10-11 กุมภาพันธ์ 2564
11 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ รับแจ้งตาแหน่งงาน
ว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา Part-Time
และผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ ผู้ ว่ า งงานที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก
- อาเภอบางระกา

กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ และติดตามผลการจ้าง
งาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยภาครัฐ และ
เอกชน (Co-payment) เพื่อตรวจสอบการทางาน การจ้างงาน
ของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก
- อาเภอวังทอง

22-25 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม
ฝึ กอบรมอาชี พกิจกรรมเพิ่มอาชี พ เพิ่มรายได้ ตามโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงานจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ
- ณ หมู่ที่ 1 ตาบลไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

นานา สาระ..

6 ขั้นตอน ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้เพื่อป้องกันผู้ใส่จากเชื้อโรค
จากภายนอก ขณะเดียวกันด้านในของหน้ากากก็สัมผัสกับสารคัดหลั่ง
อย่างน้าลายหรือน้ามูกของผู้ใส่ด้วย ดังนั้น จึงต้องทิ้งให้ถูกวิธีและถูกที่
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือคนทั่วไปที่อาจสัม ผัสกับ
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่รู้ตัว ด้วย 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1.ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย
2.จับสายรัด 2 ข้างแล้วถอดออก โดยไม่ใช้มือสัมผัส
กับตัวหน้ากาก
3.พับหรือม้วนหน้ากากให้ ส่ว นที่สัมผัส กับใบหน้า
เข้าด้านใน แล้วใช้สายรัดพันให้แน่น
4.นาหน้ากากอนามัยใส่ซองปิดสนิท หรือใส่ถุงแล้ว
รัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ
5.ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ เพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี
6.ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดหลั ง ทิ้ ง หน้ า กากอนามั ย
เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th

วิธีทา
ส่วนผสม ลาบหมูทอด

ลาบทอดอันดับต้น ๆ ที่นึกถึงคงเป็น
อื่นไม่ได้นอกจากลาบหมูทอด กัดเข้าไป
เจอเนื้ อ หมู ผ สมผสานเครื่ อ งลาบกลิ่ น
หอม กินกับผักสดแช่เย็นนี่ฟินสุดๆ

• หมูติดมันบด 300 กรัม
• น้ามะนาว 2 ช้อนโต๊ะ
• น้าปลา 2 ช้อนโต๊
• พริกป่น (ตามชอบ)
• ข้าวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
• แป้งทอดกรอบ 2 ช้อนโต๊ะ
• ใบมะกรูดซอย 6 ใบ
• ต้นหอมซอย 2 ต้น
• ผักชีฝรั่งซอย 2 ต้น
• หอมแดง 5 หัว
• น้ามันพืช (สาหรับทอด)

1. ผสมหมูบดกับน้ามะนาว น้าปลา และพริกป่น
ให้เข้ากัน เติมข้าวคั่วและแป้งทอดกรอบลงไปคลุก
คนให้เข้ากัน
2. ใส่ใบมะกรูดซอย ต้นหอมซอย และผักชีฝรั่ง
ซอยลงไปเคล้าเบา ๆ ให้เข้ากัน
3. ปั้นลาบหมูเป็นก้อนกลม ๆ เตรียมไว้

4. นาลาบปั้นก้อนลงไปทอดในน้ามันร้อน
ใช้ไฟกลางอ่อน รอให้สุกเองโดยไม่ต้องกลับด้าน
ทอดจนเหลืองสวย ตักขึ้นสะเด็ดน้ามัน
5. จัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมผักสดตามชอบ
ที่มา : https://cooking.kapook.com

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้ บ ริ ก ารจั ด หางานไปทางานต่ างประเทศ ของส านั ก งานจั ด หางานจัง หวัด พิ ษณุ โ ลก รายไตรมาสที่ 4
(ต.ค. – ธ.ค. 63) มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 29 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 16 คน
แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 7 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry)
จานวน 6 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.-ธ.ค. 63)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 16 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 7 คน

การเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศ (Re - Entry)
จานวน 253 คน
จานวน 6 คน

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 29 คน

รายไตรมาสที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 63) ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยประเทศ
ที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ แคนดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ โอมานสาหรับ
ประเภทงานที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ คนงานเกษตร ช่างเชื่อม พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน และพนักงานทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อาเภอชาติตระการ

5

แคนดา

คนงานเกษตร

2

อาเภอเมืองพิษณุโลก

4

บูรไน , ญี่ปุ่น, โอมาน, อินโดนีเซีย

วิศวกร, ช่างเชื่อม

3

อาเภอบางระกา

3

อินโดนีเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป

4

อาเภอพรหมพิราม

1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ช่างเชื่อม

รวม

13

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อตาแหน่ง
งาน

อัตรา

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
(บาท)

เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริษัท รุ่งวิชัย คอนกรีต
จากัด (พิษณุโลก)

ฝ่ายผลิต

2

ปวช.-ป.ตรี 20-35

9,600

ใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท คูโบต้าทั่งทอง
พิษณุโลก จากัด

พนักงานขาย

10

ปวส.-ป.ตรี 23-30

10,000

เจ้าหน้าที่การลาด การขาย /ดูแลลูกค้า
สามารถไปพบลูกค้าต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่
คลังพัสดุ

2

ปวช.-ป.ตรี 23-30

10,000

งานเอกสาร เช็คสต็อก

บริษัท เอส.พี.แวน
จากัด

พนักงาน
ธุรการ

2

ม.6-ป.ตรี

20-40

10,000

ดูแลความเรียงร้อยในร้าน งานเอกสาร

โรงน้าแข็งเมืองพรหม

ฝ่ายผลิต

30

ไม่จากัด

20-45

9,600

ผลิตน้าแข็ง

ชื่อบริษัท

วุฒิ

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อบริษัท
หจก.พระพิฆเนศ

ชื่อตาแหน่ง
อัตรา
งาน
พนักงานธุรการ
1
พนักงานเสมียน

วุฒิ
ม.6-ป.
ตรี

อายุ
(ปี)

ค่าจ้าง
(บาท)
320/
20-50
วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
งานเอกสารในสานักงาน

1

ม.6-ป.
ตรี

20-50

320/
วัน

งานเอกสาร

1

ปวช-ป.
ตรี

20-50

320/
วัน

สาขาบัญชี

1

ปวช-ป.
ตรี

20-50

320/
วัน

สาขาการเงิน การบัญชี

2

ไม่จากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

สามารถเขียนแบบและวาดแบบได้
มีประสบการณ์ด้านงานศิลปะจะพิจารณา
เป็นพิเศษ

ช่างปั้น
ประติมากรรม

2

ไม่จากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

มีประสบการณ์ด้านงานประติมากรรม
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท มหาราชพฤกษ์
จากัด

ธุรการ

1

ปวช. ป.ตรี

25-35 9,600/
เดือน

บริษัท บีเอ็นที เอ็กเพรส
จากัด

พนักงาน
คัดแยก

8

ไม่จากัด
วุฒิ

20-35 12,000
/เดือน

พนักงานบัญชี
พนักงาน
การเงิน
ช่างวาดรูป

สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ คานวณตัวเลขได้ เขียน
หนังสือได้ /ประกันสังคม โบนัสประจาปี
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอที ค่า
พาหนะ
สามารถเดิน ยกของ รับฟัง เข้าใจ อ่านออก
เขียนได้ สามารถเข้ากะได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก เตือน!!! คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการชักชวนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค หรืออีเมลล์
นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าปัจจุบันพฤติการณ์ของสายนายหน้าเถื่อนที่
หลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายรูปแบบมากขึ้น เช่น การโพสข้อความ
ชักชวนไปทางานต่างประเทศผ่านหน้าเฟซบุ๊ค อ้างว่ามีตาแหน่งงานและมีรายได้ดี โดยการสนทนาผ่านห้องสนทนา
ส่วนตัว (In Box) ผ่านไลน์แอพลิเคชั่น หรืออีเมล์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางไปทางานต่างประเทศที่ถูกต้อง นั้นมีเพียง 5
วิธี คือ
1. การเดินทางไปทางานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง เป็นกรณีที่คนหางานสมัครงานกับกรมการจัดหางานโดย
ไม่เสียค่าบริการ แต่คนหางานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียมสนามบิน ซึ่งประเทศที่กรมการจัดหางานจัดส่ง อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล ไต้หวัน เป็นต้น
2. บริษัทจัดหางานจัดส่ง คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศกับบริษัทจัดหางานเอกชน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายในอัตราที่กฎหมายกาหนด
3. คนหางานเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง เป็นกรณีที่คนหางานซึ่งอยู่ในประเทศไทยติดต่อ
กับนายจ้างในต่า งประเทศด้ว ยตนเอง หรือไปทางานต่างประเทศแล้วไปทาสัญญาจ้างฉบับใหม่ หากคนหางาน
ประสงค์จะเดิน ทางไปทางานต้องแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศต่ออธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยคนหางานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
4. นายจ้ า งในประเทศพาลู ก จ้ า งของตนเองไปท างานต่ า งประเทศ เป็ น กรณี น ายจ้ า งในประเทศไทย
พาลูกจ้างของตนเองไปทางานในต่างประเทศ โดยนายจ้างยื่นคาขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ
ณ กรมการจัดหางาน หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดที่สานักงานของนายจ้างตั้งอยู่
5. นายจ้างในประเทศส่งลูกจ้างของตนเองไปฝึกงานในต่างประเทศ เป็นกรณีที่นายจ้างส่งลูกจ้างของตนเอง
ไปฝึ ก งานในต่ า งประเทศ โดยนายจ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการเดิ น ทางกลั บ มาในราชอาณาจั ก รของลู ก จ้ า ง
และจะเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกจ้างไม่ได้
สานั กงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโ ลก จึงขอประสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทางาน
ในต่างประเทศ ให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการ
หลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 055246257 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
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