ประจาเดือน ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 12/2563
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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
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
 สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
 นานา สาระ/ สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน ธันวาคม 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
 ภาพกิจกรรมสาคัญ สานักงานฯ

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวัดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
ธันวาคม 2563 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 ธันวาคม 2563 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 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
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

18 ธันวาคม 2563
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 ประจาเดือน ธันวาคม 2563
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอชาติตระการ
- อาเภอนครไทย

22 ธันวาคม 2563

2, 9, 16, 23 ธันวาคม 2563
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

22-25 ธันวาคม 2563
กิจกรรม
บรรยายให้ความรู้โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา
เพิ่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสมีงานทาและได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตด้านแรงงานให้สถาน
ประกอบการมีแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความรู้ ความสามารถ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงการทางาน เพื่อตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอบางระกา, อาเภอบางกระทุ่ม, อาเภอนครไทย,
อาเภอเนินมะปราง, อาเภอชาติตระการ, อาเภอพรหมพิราม

กิจกรรม
จัดรายการวิทยุ “ฟังที่นี่รอบรู้เรื่องแรงงาน”
สถานที่ดาเนินการ
- สวท.พิษณุโลก
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

นานา สาระ..
การกินมากหรือกินไม่ถูกต้อง นามาซึ่ ง
โรคภัยต่างๆมากมาย เช่น โรคอ้วนเบาหวาน
โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง เป็นต้น เราควรหัน
มาดูแลสุขภาพ รีบเปลี่ยนการกิน ก่อนจะป่วย
ด้วยหลักคิด 9 ก่อนกิน
1. กินอาหารครบ 5 หมู่
2. เลี่ยงอาหารรสหวานจัด มันจัด และเค็มจัด

3. กินในปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการ ทางานน้อย กินน้อย ทางานหนัก กินมากหน่อย กินให้เหมาะกับวัยและกิจกรรมของตนเอง
4. ออกกาลังกายให้เหมาะกับวัยและอาหารที่บริโภค ถ้ากินอาหารมากเกินความต้องการ ร่างกายก็จะเก็บสะสมไว้เป็นไขมัน เมื่อพลังงาน
ที่ได้รับเกินทุกๆ 7,700 กิโลเเคลอรี่ น้าหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1 กิโลกรัม
5. หมั่นดูแลน้าหนักตัว รักษาดัชนีมวลกายให้ตากว่
่ า 23 & รอบพุงไม่เกิน 36 นิ้ว (ชาย) ไม่เกิน 32 นิ้ว (หญิง)
6. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย วันละ 1 -2 แก้ว เลือกดื่มนมจืด นมพร่องมันเนย นมไขมันต่า
7. เลิกบุหรี่ ยาเสพติด
8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9. ผ่อนคลายจิตใจ
ที่มา : https://www.thaihealth.or.th

วิธีทา
ส่วนผสม ไส้เกี๊ยวซ่า
- หมูสับติดมัน 300 กรัม
- น้ามันหอย 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ามันงา 1 ช้อนโต๊ะ
จะทากินหรือทาขายไม่ผิดหวัง กับเมนู - ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ
เกี๊ ย วซ่ า ทอดน้ า ใส่ ไ ส้ ห มู สั บ แน่ น ๆ มา - น้าตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
พร้อมวิธีทาแผ่นแป้งสุดง่าย พอห่อเสร็จก็ - เกลือ 1/2 ช้อนชา
เอาไปทอดน้าจนสุก ไม่ต้องมีน้าจิ้มก็อร่อย - กระเทียมซอย
- กระเทียมขูด
ส่วนผสม แผ่นแป้งเกี๊ยวซ่า
- ขิงขูด
- แป้งอเนกประสงค์ 240 กรัม
- ใบกุยช่ายซอย
- น้าอุ่น 100-150 มิลลิลิตร
- หอมใหญ่ซอย
- เกลือ 1/2 ช้อนชา
- กะหล่าปลีซอย
- แป้งมันสาปะหลัง 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ามันงา 1 ช้อนชา

1. ทาแป้งโดยใส่เกลือ น้ามันงา และน้าอุ่นผสมกับแป้ง
แนะนาว่าให้เริ่มใส่น้าที่ 100 มิลลิลิตร แล้วค่อยๆเติมนวด
ให้ทุกอย่างเข้ากันประมาณ 10 นาทีจนแป้งเนียนนุ่ม พัก
แป้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
2. ระหว่างนี้มาทาไส้โดยใส่ทุกอย่างลงไปในหมูสับแล้ว
ผสมให้เข้ากันค่ะ
3. เมื่อพักแป้งเสร็จแล้วให้แบ่งแป้งเป็น 2 ส่วน แล้วนวด
ให้เป็นเส้นยาว ๆ จากนั้นตัดเป็นท่อน ท่อนละเท่าๆ กัน
4. ปั้นแป้งให้เป็นลูกกลม ๆ แล้วรีดให้เป็นแผ่น ความหนา
ของแผ่นแป้งประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของแผ่นแป้งประมาณ 3-3.5 นิ้ว จากนั้นใช้ที่ตัดคุกกี้หรือ
ชามที่ มี ข นาดพอดี ม าท าเป็ น แม่ พิ ม พ์ เราได้ แ ป้ ง ห่ อ
ประมาณ 35 แผ่น แล้วทาน้าตามขอบแป้ง ใส่ไส้เกี๊ยวซ่าที่
เตรียมไว้แล้วห่อให้มิดชิดค่ะ เวลาทาให้ใส่น้ามันประมาณ
1 ช้อนชาลงไปในกระทะ ใส่น้าให้ท่วมประมาณครึ่งหนึ่ง
ของเกี๊ยวซ่าต้มไปเรื่อยๆ จนกว่าน้าจะแห้งหมด เมื่อน้า
แห้งแล้วให้เร่งไฟแรงให้หน้าเกี๊ยวเกรียม ๆ แค่นี้ก็เสร็จ
แล้วค่ะ

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ความต้องการแรงงาน (Demand)

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิ ษณุ โ ลก รั บแจ้ ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก เดือน พฤศจิกายน 2563 จานวน 40 แห่ง
40 ต าแหน่ ง 514 อั ต รา เป็ น เพศชาย จ านวน 193
อั ต รา เพศหญิ ง จ านวน 43 อั ต รา และไม่ ร ะบุ เ พศ
จานวน 278 อัตรา เมื่อเทียบกับ เดือน ตุล าคม 2563
มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น 25 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
105.11 ของเดือน ตุลาคม 2563

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
เดือน พ.ย. 63 กับ ต.ค. 63

549 546
514
489

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บ ปวส./อนุ ปริ ญ ญา จานวน 181 อั ต รา ร้ อ ยละ
35.21 รองลงมาคื อ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 119 อั ต รา
ร้อ ยละ 23.15 รองลงมาคือระดั บมัธยมศึ กษา จ านวน
103 อั ตรา ร้ อยละ 20.04 และอื่ น ๆ รวม 111 อั ต รา
ร้อยละ 21.60

498
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ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

พ.ย. 63

ป.ตรี, 119

ปวส. /
อนุปริญญา,
181

ต.ค. 63

ความต้องการแรงงานของนายจ้าง 8 อันดับ
จาแนกตามประเภทอาชีพ เดือน พฤศจิกายน 2563
1. ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์
ประถมศึกษา,
2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
26
3. แรงงานด้านการประกอบ
มัธยมศึกษา,
4. ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
103
5. ช่างเคลือบผิวและผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปวช., 85
6. ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
7. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์
8. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้างและรถตู้

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาใช้บริการจัดหางาน (Supply)

จานวน (คน)

เปรียบเทียบผู้มาใช้บริการจัดหางาน เดือน พ.ย. 63 กับ ต.ค. 63
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ชาย
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รวม

พ.ย. 63
253
296
549

ผู้มาใช้บริการจัดหางาน ณ สานักงานจัดหางานฯ
มีผู้สมัครงาน เดือน พฤศจิกายน 2563 จานวน 549 คน
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 3 คน พิจารณาจากช่วงอายุ ส่วน
ใหญ่ ผู้ ส มั ค รงานมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30-39 ปี มากที่ สุ ด
จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 31.15 รองลงมาคืออายุ
ระหว่ า ง 40-49 ปี จ านวน 147 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
26.78 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน
103 คน คิดเป็นร้อยละ 18.76 และช่วงอายุอื่นๆ 128 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.31 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

ต.ค. 63
225
321
546

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 พฤศจิกายน 2563 จานวน 487 คน การบรรจุงาน 10 ลาดับแรก
จาแนกตามประเภทอาชีพ ดังนี้
1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
จานวน 50 คน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในด้านอื่น ๆ
จานวน 33 คน
3. ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ อื่น ๆ
จานวน 29 คน
4. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่น ๆ
จานวน 12 คน
5. แรงงานด้านการผลิต
จานวน 99 คน
6. ผู้จาหน่ายสินค้าแบบขายตรง
จานวน 47 คน
7. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
จานวน 42 คน
8. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ
จานวน 38 คน
9. ผู้จาหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์
จานวน 17 คน
10. พนักงานคัดแยกขวด
จานวน 11 คน

สถานการณ์การมีงานทา การไปทางานในต่างประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก
การให้บริการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู้
มาใช้บริการทั้งสิ้น 21 คน แยกเป็น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 10 คน แจ้งการเดินทางไป
ทางานต่างประเทศด้วยตนเอง จานวน 6 คน แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (Re - Entry) จานวน 2 คน
การให้บริการจัดหางานไป
ทางานต่างประเทศ ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก เดือนตุลาคม 2563

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ไปทางานต่างประเทศ
จานวน 114 คน
จานวน 10 คน

แจ้งการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
จานวน 35 คน
จานวน 6 คน

การเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศ (Re - Entry)
จานวน 253 คน
จานวน 5 คน

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 21 คน

ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ยังมีแรงงานไทยที่ยังคงทางานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยประเทศที่แรงงาน
ไทยไปทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาหรับประเภทงานที่
แรงงานไทยไปทางานมากที่สุด คือ ช่างเชื่อม คนงานเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต แม่บ้าน และพนักงานทั่วไป

แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ลาดับ
ที่

พื้นที่/อาเภอ

จานวน
(คน)

ประเทศที่ทางาน

ตาแหน่งงาน

1

อาเภอชาติตระการ

5

แคนดา

คนงานเกษตร

2

อาเภอเมืองพิษณุโลก

3

บูรไน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ญี่ปุ่น

วิศวกร, ช่างเชื่อม

3

อาเภอบางระกา

2

แคนาดา, ไต้หวัน, เกาหลีใต้ ฯลฯ

ช่างเชื่อม, พนักงานทั่วไป

4

อาเภอพรหมพิราม

1

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ช่างเชื่อม

รวม

11

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน ธันวาคม 2563
ชื่อบริษัท
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันชีวิตโดย
คุณจุฬารัตน์ฯ

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลิสซิ่ง
จากัด สาขาใหญ่พิษณุโลก

บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์
ฟู้ด พิษณุโลก จากัด

ชื่อตาแหน่ง
งาน

อัตรา

วุฒิ

ตัวแทน
ประกันภัย ,
นายหน้า
ประกันภัย

1

ป.ตรี
(พยาบาล)

พนักงานสินเชื่อ

18

ป.ตรี

พนักงานเร่งรัด
หนี้สิน

2

ป.ตรี

พนักงานตัดแต่ง
และชาแหละไก่

60

ม.3-ป.ตรี

วิศวกรโยธา

1

ป.ตรี

อายุ ค่าจ้าง
(ปี) (บาท)

เงื่อนไข/สวัสดิการ

21-35

ตาม ได้รับใบอนุญาตการพยาบาล,ดูแลผู้ป่วย 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 ธันวาคม 2563 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

คาถามประจาเดือน ธันวาคม 2563
กระทรวงแรงงานมีแพลตฟอร์มจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่
บนเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อว่าอะไร..?

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
ประจาเดือน ธันวาคม 2563

ร่วมส่งคาตอบได้ที่ QR Code

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่ส่งคาตอบเข้ามาเร็วที่สุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบคาถามชิงรางวัล.. ประจาเดือน พฤศจิกายน 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

ตาแหน่งงานว่าง (ผู้พิการ) ประจาเดือน ธันวาคม 2563
ชื่อบริษัท
หจก.พระพิฆเนศ

ชื่อตาแหน่ง
อัตรา
งาน
พนักงานธุรการ
1
พนักงานเสมียน

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 มี
ประสบการณ์ด้านงานศิลปะจะพิจารณาเป็น
พิเศษ

ช่างปั้น
ประติมากรรม

2

ไม่จากัด
วุฒิ

20-50

320/
วัน

มีประสบการณ์ด้านงานประติมากรรมจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

ธุรการ

1

พนักงานบัญชี
พนักงาน
การเงิน
ช่างวาดรูป

บริษัท มหาราชพฤกษ์
จากัด

วุฒิ

ปวช-ป.
ตรี

25-35 9,600/ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ใช้
ด คอมพิวเตอร์ได้ คานวณตัวเลขได้ เขียน
หนังสือได้ /ประกันสังคม โบนัสประจาปี ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด โอที ค่าพาหนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
รัฐช่วยจ่าย..นายจ้างช่วยจ้าง จ่ายกันคนละครึง่
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผูจ้ บการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
สนับสนนุ ให้เด็กจบใหม่มีงานทา!

สมัครเล้ยยย...
ที่..
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

จัดหางาน..เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สาหรับ ผู้ จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และนายจ้ าง Co-payment ซึ่งเป็นการดาเนินการบูรณาการร่วมกับนายจ้าง/
สถานประกอบการโดยรั ฐ บาลจะจ่ า ยเงิ น อุด หนุ น ค่าจ้ างร้ อยละ 50 ของเงินเดือ นตามวุฒิ ก ารศึ กษา จ่า ยสู ง สุ ดไม่เกิ น
7,500 บาทต่ อ เดื อ นระยะเวลา 12 เดื อ น (ตั้ ง แต่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง 30 กั น ยายน 2564) อั ต ราค่ า จ้ า ง วุ ฒิ ม.6
ฐานเงินเดือนรวมอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัดแล้ว 9,600 บาท รัฐจ่าย 4,345 บาท นายจ้างจ่าย 5,255 บาท วุฒิ ปวช. ฐาน
เงินเดือนรวมอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัดแล้ว 9,600 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท นายจ้างจ่าย 4,900 บาท วุฒิ ปวส. ฐาน
เงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท นายจ้างจ่าย 5,750 บาท และวุฒิปริญญาตรี ฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย
7,500 บาท นายจ้ า งจ่ า ย 7,500 บาท (ทั้ ง นี้ ค่ า จ้ า งที่ ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ ไ ด้ รั บ ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า
ของจังหวัดพิษณุโลก คือ 9,600 บาท ทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างภาครัฐกับนายจ้างในวุฒิ ม.6 และ ปวช. เนื่องจาก
รัฐบาลจ่าย 50% ของฐานเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ซึ่งส่วนต่างที่เกิดขึ้นนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขโครงการฯ)
นางวรรณิ ภ า จั น โททัย จั ดหางานจั งหวัดพิษณุ โ ลก เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้ภาครัฐ ได้ให้ การส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่มีงานทา มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปั ญหาการว่างงาน และ
นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถดาเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมและเป็น
การสนับสนุนการทางานและเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ สามารถ
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สรุปได้ดังนี้
นายจ้าง/สถานประกอบการ
- สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ก
จบใหม่.com ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ มีความพร้อม
จ้างงานผู้สาเร็จการศึกษาใหม่จ่ายค่าจ้างตามระดับการศึกษา
ที่ระบุไว้ในตาราง กรมการจัดหางานสนับสนุนค่าจ้าง 50% แต่
ไม่เกิน 7,500 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการตามสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกาหนด

ผู้จบการศึกษาใหม่
- สัญชาติไทย และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นผู้
จบการศึ ก ษาใหม่ อ ยู่ ใ นประกั น สั ง คมเนื่ อ งจากท างาน
Part time ระหว่างศึกษาอยู่
- สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปวส. / ปวช. / ม.6
- อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสาเร็จการศึกษา
ปี 2562-2563

มโครงการฯ
ไซต์ www.จ้างงานเด็ก
ทั้งนี้ เมื่อการจ้างครบกาหนดระยะเวลาตามโครงการแล้ว -(วัสมั
นทีค่ รเข้
30 ากัร่นวยายน
2564) ทางเว็
นายจ้าบง/สถานประกอบการ
และลูกจ้างอาจตกลงทาสัญญาจ้างต่อไปได้ แต่นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด
สานักงานจัด หางานจั งหวัดพิษณุโ ลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่. com หรือ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ศาลา
กลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโ ลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
055 246 257 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมสาคัญ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดพิษณุโลก

