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วิสยั ทัศน์กรมกำรจัดหำงำน

สาระในเล่ม

“กำลังแรงงำนมีงำนทำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2565”
 แผนการปฏิบัติงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีงานทา โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
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

 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
 นานา สาระ
 สร้างงาน สร้างอาชีพ
 ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน สิงหาคม 2563

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสาร สาระน่ารู้
ของส านักงานจัดหางานจั งหวั ดพิ ษณุ โ ลก ประจ าเดือ น
สิงหาคม 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
ต าแหน่ ง งานว่ า งประจ าเดื อ น สิ ง หาคม2563 เพื่ อ เป็ น
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 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
กิจกรรม
ออกตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้สถานที่ในการ
ขายสินค้าแก่คนพิการ
สถานที่ดาเนินการ
- ณ สานักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 อาเภอเมือง
พิษณุโลก

5, 19, 21, 26 สิงหาคม 2563
กิจกรรม
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
สถานที่ดาเนินการ
- ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมืองพิษณุโลก
- ณ โรงเรียนเนินมะปราง ตาบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อาเภอ
เนินมะปราง

24 สิงหาคม 2563
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ให้กับผู้ว่างงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ตามโ ครงการเสริ ม สร้ า งคว ามมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บูรณาการร่วมกับโครงการเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ ป้ องกัน การหลอกลวงและลั กลอบไปทางาน
ต่างประเทศฯ ประจาเดือน สิงหาคม 2563
สถานที่ดาเนินการ
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่
ตาบลหินลาด อาเภอวัดโบสถ์
- ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะต้อง
ตาบลมะต้อง อาเภอพรหมพิราม

20-21 สิงหาคม 2563
กิจกรรม
ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ รับแจ้งตาแหน่งงาน
ว่าง รองรับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือตามโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ รองรับนักเรียน นักศึกษา PartTime โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ และผู้
ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก

5, 19, 26 สิงหาคม 2563
กิจกรรม
ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวที่ทางานอยู่กับนายจ้าง/
สถานประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกาหนดการ
บริห ารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่ดาเนินการ
- อาเภอเมืองพิษณุโลก
- อาเภอชาติตระการ

19 สิงหาคม 2563
กิจกรรม
ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ให้กับผู้ว่างงานและประชาชน
ทั่ ว ไป ตามโ ครงกา รเสริ ม สร้ า งคว ามมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 บู ร ณาการร่ ว มกั บ โครงการหน่ ว ย
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
สถานที่ดาเนินการ
- ณ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหิ นลาด หมู่ที่ 3 บ้ านน้ อ ยใน
ตาบลหินลาด อาเภอวัดโบสถ์

นานา สาระ..
กระแสการดื่มน้าขิง หรืออาหารที่มีขิงเป็นส่วนประกอบ
จะขายดี เพราะมีหลายคนกล่าวอ้างว่า ขิงสามารถป้องกันโควิด 19
ได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร วันนี้เราจะบอกให้รู้กันไปเลย
ขิงไม่ได้ช่วยป้องกัน COVID 19
ด้วยความที่ COVID 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ และยังไม่มีรายงานว่าอาหารชนิดใดที่จะช่วยป้องกัน COVID 19 ดังนั้นการกินเพื่อป้องกัน
COVID 19 จะถือว่าผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อย หากเราอยากป้องกันโรคนี้ สิ่งที่ควรทาคือกินอาหารที่ร้อน สุกสะอาด และมีผักทุกมือ้ แยกช้อน
แยกชาม แยกของใช้ของกันละกัน เว้นระยะห่างจากคนอืน่ ๆ ตามหลักการ Social Distancing หรือ Physical Distancing ยึดหลักว่า
โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันนัน่ เอง
แต่ขิงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้
แม้ว่าขิงจะไม่ได้ช่วยป้องกันโรค แต่มีงานวิจัยหลายๆ ชิ้นที่บอกว่า ขิงนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระ (anti – oxidant) และสารต้านการ
อักเสบ (anti-inflammatory) อยู่มากมาย เช่น Gingerol , Shogoal และ Paradoal โดยพบว่า ขิงสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อหลังจากการออกกาลังกายได้ นอกจากนี้ สารในขิงบางตัว ยังทาหน้าที่ป้องกันการเจริญเติบโตและการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งได้
หลากหลายชนิด แต่ก็ยังอยู่ในขัน้ ตอนการวิจัยในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก
สรุปแล้ว ควรกินขิง ดีหรือไม่
คาตอบคือ กินได้และดี ควรกินจากอาหารธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ต้มน้าขิงดื่ม แทนน้าหวาน น้าอัดลม หรือชาหวานต่างๆ โดยที่เรา
ต้องไม่ใส่น้าตาลหรือน้าผึ้งมากเกิน 1 ช้อนชาต่อแก้ว ต่อวัน หรือ อาจจะนาขิงไปผัดคู่กับเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น ปลาผัดขิง ก็จะได้คุณค่า
ทางโภชนาการที่ดีขึ้น

ส่วนผสม ขนมจีนน้ายาใต้



ขนมจีนน้ ายาใต้












หัวกะทิและหางกะทิ
น้าพริกแกงใต้
ปลาน้าดอกไม้นึ่ง (หรือปลาอื่น
ก็ได้) แกะเนื้อโขลกละเอียด
ขนมจีน
เกลือ
น้าตาลปีบ๊
ส้มแขก มีรสเปรี้ยว (ไม่ใส่ก็ได้)
ใบมะกรูด
พริกทอด
พริกสดตาละเอียด
ผักดอง
ผักสดตามชอบ

วิธีทาขนมจีนน้ายาใต้
1. ผัดหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้าพริกแกงลงไปผัดให้
หอม ใส่หางกะทิลงไปต้มให้เดือด
2. ใส่ปลาลงไป ปรุงรสด้วยเกลือ น้าตาลปี๊บ และ
ส้มแขกตามชอบ ใส่ใบมะกรูดลงไป ปล่อยให้เดือด
อีกครั้ง ปิดไฟ เสิร์ฟกับผักซอยตามชอบ ผักดอง
ตามสไตล์ พริกทอด พริกตา และไข่ต้มยางมะตูม

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
ชาย

หญิง

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับแจ้ง
ความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการ จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 46 แห่ง 96 ตาแหน่ง 829 อัตรา
เป็นเพศชาย จานวน 130 อัตรา เพศหญิง จานวน 172
อัตรา และไม่ระบุเพศ จานวน 527 อัตรา
ระดับการศึกษาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คือ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 236 อั ต รา ร้ อ ยละ 28.47
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จานวน 186 อัตรา ร้อย
ละ 22.44 รองลงมาคือระดั บ ปวส. จานวน 133 อัตรา
ร้อยละ 16.04 และอื่นๆ รวม 274 อัตรา ร้อยละ 33.05

ไม่ระบุ
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410

130

455
359 382

172

ความต้องการแรงงาน
(ตาแหน่งงานว่าง)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จัดหางาน

บรรจุงาน

แจ้งความต้องการแรงงานกับ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 96 ตาแหน่ง 829 อัตรา

ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน
กับสานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 865 อัตรา

ความต้องการแรงงาน

บรรจุงาน 741 อัตรา

ผูส้ มัครงานที่มาใช้บริการ

การบรรจุงาน
268

อาชีพพื้นฐาน
ปฏิบัติงานฝีมือในแรงงาน
ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ
งานเกษตร/ประมง
งานบริการ
เสมียน เจ้าหน้าที่
ช่างเทคนิค
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร

299

40
46
45

24
47
28

0
1
0

56
62

81

135
7

2

121

157

182

214

156

29
31
27

0

317

60

50
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ (คน)
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การบรรจุงาน (คน)

350

ความต้องการแรงงาน 3 อันดับแรกในกลุ่มงานต่างๆ

ผู้บริหาร 60 อัตรา

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 7 อัตรา

1. ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก
2. ผู้จัดการด้านบริการธุรกิจ (ธนาคาร สถาบันการเงิน,
ประกันภัย , อสังหาริมทรัพย์)
3. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักประชาสัมพันธ์
2. นักการตลาด, เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการขาย

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
135 อัตรา

เสมียน เจ้าหน้าที่ 214 อัตรา

1. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า (สายส่งไฟฟ้าฯ)
3. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าอื่น ๆ

พนักงานบริการ 81 อัตรา
1. พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก
2. พนักงานบริการอื่น ๆ
3. ผู้ช่วยพ่อครัว
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
24 อัตรา
1. ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
2. ช่างปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก (การก่อสร้าง)
3. ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์, ช่างฟิตเครื่องยนต์,
ช่างซ่อมยานยนต์
อาชีพพื้นฐาน 268 อัตรา
1. แรงงานด้านการผลิต
2. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ
3. ผู้ขนส่งสินค้าอื่นๆ

1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่การเงิน
2. เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธุรการ
3. เสมียน, เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง
- อัตรา
-

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 40 อัตรา
1. พนักงานขับรถยนต์
2. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่น ๆ
2. พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเล็ก,
พนักงานขับรถตู้

ตาแหน่งงานว่างรอคุณ ประจาเดือน สิงหาคม 2563
ชื่อบริษัท

ชื่อตาแหน่ง
งาน

โรงเรียน เอ.เจ.เนินมะปราง ครูคณิตศาสตร์

อัตรา

วุฒิ

อายุ ค่าจ้าง
(ปี) (บาท)

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
คณิตศาสตร์

ครูวิศวะ

3

ป.ตรี /สาขา 22-40
วิศวะ

ครูภาษาอังกฤษ

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
อังกฤษ

ครูเคมี

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
เคมี

ครูฟิสิกส์

1

ป.ตรี /สาขา 22-40
ฟิสิกส์

ครูภาษาไทย

3

ป.ตรี /สาขา 22-40
ภาษาไทย

เงื่อนไข/สวัสดิการ

15,000 สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ตัง้ แต่ชั้น อนุบาล - ม.6
วุฒิปริญญาตรีเอกคณิตสาสตร์ ไม่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพครู ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหาร
เช้า-กลางวัน ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปลี ะ
100,000 บาท
17,000 สามารถสอนวิชาฟิกสิก เคมี ได้ ตัง้ แต่ชั้น ป.1-ม.6
วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวะ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล- ม.6
วุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพครู ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้
อาหารเช้า-กลางวัน ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาเคมีได้ ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6 วุฒิปริญญา
ตรีสาเคมี ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาฟิสิกส์ได้ ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6 วุฒิ
ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท
15,000 สามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ม.6
วุฒิปริญญาตรี ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม่/มีที่พักให้ อาหารเช้า-กลางวัน
ชุดฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ100,000 บาท

หมายเหตุ : ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน สิงหาคม 2563 ในวารสารนี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถเลือกตาแหน่งงานว่าง
ที่ QR ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบ
คาถามชิงรางวัล..

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัด
ประจาเดือน สิงหาคม 2563

Q : ชื่อเว็บไซต์ของสานักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก คือ...?
A : www.doe.go.th/phitsanulok
ผู้โชคดีคือ คุณพรพิมล ใจทน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังน้าคู้ ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเหตุ : สนง.จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์

คาถามประจาเดือน สิงหาคม 2563
คือ.. วิสัยทัศน์ ของกรมการจัดหางานคือ
อะไร.. ?
ร่วมส่งคาตอบได้ที่ QR Code

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่
ส่งคาตอบเข้ามาเร็วที่สุด

