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ครบรอบ 1 ปี

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือนมกราคม 2559 ขอน�ำเสนอกลุ่มอาชีพ “กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ เครื่องเงินประดับอัญมณี” ตามด้วย
สายด่วน 1694 ซึง่ มีเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจดังนี้ กระทรวงแรงงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา ขานรับแผนการใช้ยางเพือ่ สนับสนุนเกษตรกร
ที่ท�ำสวนยางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ น�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน จ�ำหน่าย
ซึ่งสัตว์นำ 
�้ ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำที่ได้จากการท�ำการประมงผิดกฎหมาย อีกทั้งกรมการจัดหางาน เตือน!! คนหางาน...ระวังถูกหลอกเก็บค่าบริการ
ไปท�ำงานประเทศอิสราเอล...
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วยภาคเหนือ “ความต้องการแรงงาน ล�ำพูนเน้นจบมัธยมศึกษา” ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
แก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจภาคตะวันตก ทุ่มงบ 200 ล้าน ผุดโรงงานแปรรูปสินค้าจาก
มะพร้าวน�ำ้ หอม และภาคใต้ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยีย่ มความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ทีจ่ งั หวัดสงขลา หวังสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร
นอกจากนีย้ ังมี English for Career ค�ำถามน่ารู้ ตามด้วยรอบรัว้ รอบโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เผยรายงาน
อัตราการว่างงานทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาชีพมั่นคงเดือนนี้ขอน�ำเสนอ “โปรแกรมเมอร์ ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้งาน” Smart Doe  
กรมการจัดหางาน จัดงาน “ครบรอบ 1 ปี ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (Smart Job Center) ก้าวสูง่ านทีด่ ี คนมีคณ
ุ ภาพ” และปิดท้ายด้วย
ร้อยแปดพันเรื่อง ในหัวข้อ “สร้างสมดุลชีวิตและงานให้กับพนักงานในองค์กร Work & Life Balance”
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Special Report

สารบัญ

• “กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ เครื่องเงินประดับอัญมณี”
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• กระทรวงแรงงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา ขานรับแผนการใช้ยางเพื่อสนับสนุน
เกษตรกรที่ทำ� สวนยางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
• กระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ น�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน
จ�ำหน่าย ซึ่งสัตว์นำ 
�้ ผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�้ ที่ได้จากการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
• กรมการจัดหางาน เตือน!! คนหางาน...ระวังถูกหลอกเก็บค่าบริการไปท�ำงานประเทศอิสราเอล...
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สายด่วน 1694

มองภูมิภาค
•
•
•
•

“ความต้องการแรงงาน ล�ำพูนเน้นจบมัธยมศึกษา”
จังหวัดระยองแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร
ทุ่มงบ 200 ล้าน ผุดโรงงานแปรรูปสินค้าจากมะพร้าวน�้ำหอม
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ที่จังหวัดสงขลา

English for Career
สารพัน ปัญหา

• ก่อนการตัดสินใจประกอบอาชีพอิสระ ควรจะมีวิธีการเตรียมตัว อย่างไรบ้าง?

รอบรั้ว รอบโลก
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• อัตราการว่างงานทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
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• โปรแกรมเมอร์ ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้งาน
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• กรมการจัดหางาน จัดงาน “ครบรอบ 1 ปี ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ”

11

• สร้างสมดุลชีวิตและงานให้กับพนักงานในองค์กร “Work & Life Balance”
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อาชีพมั่นคง

Smart DOE

ร้อยแปด พันเรื่อง

คณะผู้จัดท�ำ	 : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)

		 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th

Special Report

“กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ เครื่องเงินประดับอัญมณี”
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ เครื่องเงินประดับอัญมณี ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
จ.ตาก ได้รวมกลุม่ โดยใช้เวลาว่างจากการดูแลครอบครัว หรือการประกอบ
อาชีพหลักอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ
เครื่องเงินประดับอัญมณี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยเริ่มต้นจาก
การท�ำหมอนรูปจันทร์ และในเวลาต่อมาได้เกิดความคิดทีจ่ ะท�ำเครือ่ งเงิน
ประดับอัญมณี โดยว่าจ้างช่างท�ำเครื่องเงินภายในท้องถิ่น และ
จากประเทศเพื่อนบ้าน (คือ ประเทศพม่า) เนื่องจากค่าแรงถูก

กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ ได้เล็งเห็นถึงการใช้เวลาว่างหลังจากการท�ำงาน จึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านแม่ปะ เครื่องเงินประดับอัญมณี

เมือ่ ปี 2545 โดยมีนางจิรพรรณ ศรีนวล ได้รบั คัดเลือกให้เป็นประธานกลุม่ ในปัจจุบนั “กลุม่ แม่บา้ นแม่ปะ” สถานทีต่ งั้ เลขที่ 86 ร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 10 ต�ำบลแม่ปะ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม จ�ำนวน 10 คน

จุดเด่นของเครือ่ งเงินประดับอัญมณี คือ มีเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านแม่ปะได้ผลิตมี ก�ำไล แหวน สร้อยคอ
ต่างหู และจี้รูปต่างๆ ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องเงินประดับอัญมณี
ทีเ่ คยได้รบั รางวัลระดับ 5 ดาว จากการน�ำเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP
คือ ก�ำไลอเมทิสต์ (ตามรูป) นับว่าเป็นการใช้ทักษะความช�ำนาญและ
ความฉลาดของช่างฝีมือไทยภูมิปัญญาไทย ที่สามารถน�ำเอาทรัพยากร
อัญมณีจากพม่ามาประยุกต์ผสมผสานกลมกลืน กับเอกลักษณ์ไทย
ได้เป็นอย่างดี กลุ่มแม่บ้านแม่ปะจะหาซื้ออัญมณีจากตลาดอัญมณี
แถวชายแดนพม่าทีต่ ดิ กับฝัง่ ไทย สีของอัญมณีมที งั้ หมด 9 สี คือ สีขาว
สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีม่วง สีส้ม สีด�ำ สีน�้ำเงิน และสีม่วง จากนั้น
ได้จา้ งช่างท�ำเครือ่ งเงินจากประเทศพม่า ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์นนั้
กลุม่ แม่บา้ นแม่ปะจะเป็นผูอ้ อกแบบเอง โดยหาข้อมูลจากหนังสือ โทรทัศน์
และการไปดูงานในต่างประเทศโดยส่วนตัว เงินรายได้จากการจ�ำหน่าย
อัญมณีหักทุนแล้วจะน�ำไปฝากธนาคาร และจะแบ่งปันผลให้สมาชิก
เป็นครั้งคราวประมาณ 6 เดือนหรือ 1 ปีต่อครั้ง รายได้ต่อเดือน
จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท หน่วยงานของรัฐโดยกรมพัฒนาชุมชน
จังหวัดตาก เห็นถึงความส�ำคัญจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนโดย
การจัดท�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านแม่ปะ
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จุดเด่นของเครื่องเงินประดับอัญมณี

ปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินงาน
ขาดวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งอัญมณี ปัญหาในเรือ่ ง
ของการตลาด จะมีพอ่ ค้าคนกลางรับสินค้าไปจ�ำหน่าย แต่ไม่ยอมจ่ายเงิน
ให้กลุม่ แม่บา้ นแม่ปะท�ำให้เกิดการขาดทุน ส่วนปัญหาภายในกลุม่ แม่บา้ น
แม่ปะก็มบี า้ ง เช่น สมาชิกบางคนต้องการหาประโยชน์ใส่ตวั มากเกินไป
จนก่อให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม

การประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
จัดท�ำใบปลิว แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook
และทาง website แต่กย็ งั ไปไม่ทวั่ ถึง ส่วนใหญ่จะรูจ้ กั กันภายในจังหวัด

ข้อเสนอแนะ
กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ เครื่องเงินประดับอัญมณี ฝากถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาช่วยส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนวิทยากร มาเพิม่ ความรูใ้ นเรือ่ งการตลาด แก่กลุม่ แม่บา้ นแม่ปะ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ยังคงรักษาวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของบ้านแม่ปะ สืบต่อไป
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
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สายด่วน 1694

กระทรวงแรงงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา
ขานรับแผนการใช้ยาง เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
ที่ทำ� สวนยางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและคุม้ ครองแรงงาน
นอกระบบ ภายใต้ “กองทุนผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น”
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานการประชุมส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า วันนี้
(19 มกราคม 2559) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อขอให้ทุกกระทรวง
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ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�ำ 
่ โดยให้จัดเตรียมน�ำแผนการใช้ยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้แต่ละกระทรวงที่มีภารกิจ
ที่จะสนับสนุนได้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ทำ� สวนยางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยต้องบูรณาการให้ได้ทั้งระบบ ทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง พร้อมมอบให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่สามารถสนับสนุนแผนงานของรัฐบาล ในการใช้ยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้เร่ง
ด�ำเนินการโดยเร่งด่วน
ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน ดูแล และคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบโดยเฉพาะผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั่วประเทศเพื่อให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับ
กรมการจัดหางานมีภารกิจส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
และกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน กู้ยืมเพื่อเป็นทุนซื้อวัตถุดิบ
อุปกรณ์การผลิตหรือขยายการผลิต และเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

ทีป่ ระสบภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล โดยด�ำเนินการขอความร่วมมือ
จังหวัด/เขตพืน้ ที่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกูก้ องทุนเพือ่ ผูร้ บั งาน
ไปท�ำทีบ่ า้ น เพือ่ ให้มกี ารใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนฯ ในการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ ส่งเสริมการรวมกลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นและรับจดทะเบียน
กลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน รวมถึงเร่งรัดการปล่อยกู้เงินกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้านแก่กลุ่มผู้รับงานฯ อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 กลุ่ม
ที่มา : www.mol.go.th

กระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการไม่ซื้อ น�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน จ�ำหน่าย ซึ่งสัตว์น�้ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำที่ได้จากการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
วันที่ 15 มกราคม 2559 นายอารักษ์ พรหมณี
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงาน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ น�ำเข้า ส่งออก
น�ำผ่าน จ�ำหน่าย ซึ่งสัตว์น�้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำที่ได้จากการท�ำ
การประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กองทัพเรือ
แขวงวัดช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โดยที่ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม และปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
รวมทั้งการค้ามนุษย์ ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าทะเล อาหารทะเลของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
และได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ และเห็นชอบร่วมกันในการที่จะปฏิบัติและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถึงที่สุด
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ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท�ำบันทึกข้อตกลงกัน ดังต่อไปนี้
1. ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติไม่ว่าจะโดยล�ำพังหรือร่วมมือกันตาม
อ�ำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด เพื่อรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอน และให้มกี ารท�ำประมงอย่างยัง่ ยืนโดยผูป้ ระกอบ
กิจการจะไม่ท�ำการประมง ซื้อ น�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน จ�ำหน่าย
ซึ่งสัตว์น�้ำ  และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำที่ได้จากการท�ำประมงผิดกฎหมาย
การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ มาผลิตในอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น�้ำและจ�ำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล รวมทั้งจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง แรงงาน และการค้ามนุษย์
อย่างเคร่งครัด

2. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้
ประชุมสัมมนา จัดกิจกรรม จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การฝึก
อบรม และการศึกษาวิจัยในหัวข้อและโครงการที่เหมาะสมรวมทั้ง
จะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐ
3. บันทึกข้อตกลงนี้อาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
หรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 (สามสิบ)วัน เพือ่ พิจารณาร่วมกันและจัดท�ำเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกแนบท้ายบันทึกข้อตกลง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของบันทึกข้อตกลงนี้
ที่มา : http://www.doe.go.th

เตือน!! คนหางาน... ระวังถูกหลอกเก็บค่าบริการ
กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานทีป่ ระสงค์

จะเดินทางไปท�ำงานในประเทศอิสราเอลอย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้างเรียกเก็บค่าบริการเพื่อด�ำเนินการเดินทาง
ไปท�ำงานในประเทศอิสราเอล แนะไตร่ตรองให้รอบคอบ
ก่ อ นตั ด สิ น ใจเดิ น ทางและตรวจสอบข้ อ มู ล กั บ
กรมการจัดหางานก่อน

นายอารั ก ษ์ พรหมณี อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน ผูห้ ลอกลวงต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้คนหางานระมัดระวังกลุม่ มิจฉาชีพ

เปิดเผยว่า จากกรณีคนหางานไทยถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพว่า สามารถ
หางานให้ท�ำและส่งไปท�ำงานที่ประเทศอิสราเอลได้ โดยเรียกเก็บ
ค่าบริการในจ�ำนวนเงินกว่า 350,000 บาท แต่ไม่สามารถส่งไปท�ำงาน
ได้ตามทีก่ ล่าวอ้างนัน้ เพือ่ ป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงไปท�ำงาน
ต่างประเทศ กรมการจัดหางานจึงขอเตือนคนหางานที่ประสงค์
จะเดินทางไปท�ำงานประเทศอิสราเอลว่า อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง
หรือมาชักชวนว่าสามารถจัดส่งไปท�ำงานได้โดยเรียกเก็บค่าบริการสูง
เกินจริง ทั้งนี้ การไปท�ำงานประเทศอิสราเอล รัฐบาลไทยโดยกระทรวง
แรงงานและรัฐบาลอิสราเอล  โดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�ำ
ประเทศไทยได้ลงนามความตกลงด้านแรงงานเพื่อจัดส่งแรงงานไทย
ไปท�ำงานภาคเกษตร ณ ประเทศอิสราเอลด้วยวิธีด�ำเนินการที่ยุติธรรม
และโปร่งใส โดยกรมการจัดหางาน มีหน้าที่ในการรับสมัครเพื่อสุ่ม
คัดเลือกและจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล
โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จ�ำเป็นจ�ำนวนคนละประมาณ 79,000 บาท
หากคนหางานใดถูกหลอกลวงจากการหางานท�ำขอให้รีบแจ้งที่
กรมการจัดหางาน หรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อจะได้ด�ำเนินคดีกับ

ทีจ่ ะมาหลอกลวงโดยเบือ้ งต้นขอให้ตรวจสอบและไตร่ตรองให้รอบคอบ
ก่อนตัดสินใจ
นายอารักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การไปท�ำงานต่างประเทศ
โดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี คือ 1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง
2. กรมการจัดหางานจัดส่ง 3. เดินทางไปท�ำงานด้วยตนเอง 4. นายจ้าง
ในประเทศไทยพาลูกจ้างไปท�ำงาน 5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้าง
ไปฝึกงาน ทั้งนี้ การไปท�ำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง
มีอยู่หลายประเทศ เช่น โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน โครงการ IM :
ประเทศญี่ปุ่น โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี โครงการ TIC :
ประเทศอิสราเอล เป็นต้น ซึ่งคนหางานที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่
1-10 ส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารส�ำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร 1694
ที่มา : http://www.doe.go.th
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ไปท�ำงานประเทศอิสราเอล ...แนะตรวจสอบข้อมูล
กับกรมการจัดหางานก่อน

มองภูมิภาค

“ความต้องการแรงงาน ล�ำพูนเน้นจบมัธยมฯ”
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดล�ำพูน รายงานสถานการณ์

ด้านแรงงานจังหวัด พบอัตราว่างงานลดลงและไม่พบการเลิกกิจการ
ชี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่จะเดินทางไปท�ำงาน
ในประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด

นายดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดล�ำพูน
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เปิดเผยว่า ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดล�ำพูน รายงานสถานการณ์
ด้านแรงงานจังหวัด ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2558 ภาวะ
การมีงานท�ำและอัตราการว่างงาน จากข้อมูลที่ท�ำงานปกครอง
จังหวัดล�ำพูน พบว่า จังหวัดล�ำพูนมีประชากรทั้งสิ้น 405,412 คน
และจากการส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำในจังหวัดล�ำพูน โดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ จังหวัดล�ำพูน มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
จ�ำนวน 355,445 คน คิดเป็นร้อยละ 87.67
ภาวะการลงทุน จังหวัดล�ำพูน มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น
934 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 108,005.809 ล้านบาท จ�ำนวน
แรงงานรวม 75,304 คน จ�ำแนกเป็น โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ�ำนวน 856 โรงงาน มีมลู ค่าเงินลงทุนประมาณ 35,578.809
ล้านบาท จ�ำนวนแรงงาน 30,642 คน และโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่เปิดด�ำเนินการ 78 โรงงาน มีมูลค่าเงินลงทุน
ประมาณ 72,427 ล้านบาท มีจ�ำนวนแรงงานประมาณ 44,662 คน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ในจังหวัด
พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 2 แห่ง
เงินลงทุน 39,300,000 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 11 คน ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตน�ำ้ แข็งก้อนเล็ก และโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ส�ำหรับเดือนนี้ไม่พบการเลิกกิจการ
สถานการณ์ด้านแรงงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ภาพรวม
ความต้องการแรงงาน ผูส้ มัครงาน บรรจุงาน เมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม
2558 มีความต้องการด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.88 ผู้สมัครงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.11 และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 99.75
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2557 มีความต้องการแรงงาน
ผูส้ มัครงานและการบรรจุงานทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการ
แรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 744 อัตรา และอาชีพที่มี
ความต้องการมากที่สุด คือ อาชีพพื้นฐาน 735 อัตรา ซึ่งอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
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การท�ำงานของคนต่างด้าว มีคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตท�ำงาน
ในจังหวัดล�ำพูน ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 11,401 คน
โดยแยกเป็นประเภทการขออนุญาตท�ำงาน ดังนี้ ส่งเสริมการลงทุน
จ�ำนวน 524 คน ประเภทชั่วคราว จ�ำนวน 400 คน คนต่างด้าวภายใต้
การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 2,310 คน แรงงานที่
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (สัญชาติพม่า) จ�ำนวน 8,133 คน แรงงาน
ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (สัญชาติลาว) จ�ำนวน 16 คน และแรงงาน
น�ำเข้าสัญชาติลาว จ�ำนวน 18 คน
การไปท�ำงานต่างประเทศจังหวัดล�ำพูน มีคนงานจังหวัดล�ำพูน
ที่ได้รับอนุญาตให้ไปท�ำงานต่างประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558
จ�ำนวน 27 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น มีจำ� นวน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 107.69 แรงงานส่วนใหญ่จะเดินทางไปท�ำงานในประเทศ
เกาหลีใต้มากที่สุด รองลงมาเป็น ไต้หวัน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น
การฝึกอาชีพที่ผ่านหน่วยงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ปี 2558 (เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558) ได้แก่ หลักสูตรเตรียม
เข้าท�ำงานสาขาทีม่ ผี ฝู้ กึ จบมากทีส่ ดุ คือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ มีจำ� นวน
16 คน หลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาที่มีผู้ทดสอบ
มากที่สุด ระดับ 1 คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน
193 คน ระดับ 2 จ�ำนวน 270 คน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา
ทีม่ ผี ฝู้ กึ จบมากทีส่ ดุ คือ ธุรกิจและบริการ จ�ำนวน 777 คน และหลักสูตร
การฝึกเสริมทักษะฝีมอื สาขาทีม่ ผี เู้ ข้าฝึกมากทีส่ ดุ คือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
มีจ�ำนวน 192 คน
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
ข้อมูลจาก : http://www.chiangmainews.co.th

จังหวัดระยองแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร
18 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะท�ำงานปฏิบัติงานประจ�ำศูนย์บริการการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร
พร้อมด้วยนายมนตรี ชนะชัยวิบลู วัฒน์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยองและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนราชการ สถานประกอบการโรงงาน สหกรณ์
รับซื้อยาง เกษตรกร ธกส. ร่วมประชุมหารือ หาแนวทางช่วยเหลือเจ้าของสวนยาง คนงานกรีดยาง กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาสินค้าจากยางพารา
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และสามารถอยู่ได้โดยให้ด�ำเนินการตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรี และ คสช. 2 มาตรการ 15 โครงการ
เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดระยองเบื้องต้น คือ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก�ำลังเร่งขึ้นทะเบียนชดเชยรายได้
เรื่องการอบรมกลุ่ม ท�ำหมอนยางพารา เรื่องประสานกลุ่มโรงงานที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบในการการผลิต
สินค้าให้มาหารือ เรือ่ งการช่วยเหลือรับซือ้ ยางในท้องถิน่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้า เรือ่ งผูป้ ระกอบการ
ตลาดกลางขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ติดตามความคืบหน้าการผลิตยางแผ่นรมควันส่งโรงงาน ขอมติในวันนี้
ให้ทาง อบจ. และอบต. ให้เพิ่มงบประมาณการท�ำถนน และสนามฟุตซอล การส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะ คือ
ให้ท�ำในแนวประชารัฐให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันท�ำงาน
1. โดยน�ำร่องช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วยการรับซื้อ
5. ให้โรงงานในจังหวัดระยองรับซื้อยางพาราให้มากขึ้น
ยางในราคาทีส่ งู กว่าจุดรับซือ้ ทางภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
6. ส่งเสริมให้สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เฉียงเหนือ
และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�ำ่
2. ส่งเสริมการน�ำยางไปใช้ประโยชน์ เพือ่ สร้างถนน สนามกีฬา
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจะได้
ฟุตซอล แผ่นยางปูพื้นบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
สัง่ การไปยังนายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอสนับสนุนหน่วยงาน กยท. เพือ่ ให้บริการ
3. สร้างศูนย์บ่มเพาะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้ามายื่นเรื่องลงทะเบียนเกษตรกรสวนยาง
และผู้ประกอบการ
ณ ศาลาประชาคมทุกอ�ำเภอต่อไป
4. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น หมอน และ
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ที่นอนยางพารา
ข้อมูลจาก : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

ทุ่มงบ 200 ล้าน ผุดโรงงาน
แปรรูปสินค้าจากมะพร้าวน�้ำหอม

บริษัท เค-เฟรช จ�ำกัด ได้ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ในการสร้าง

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้ำหอม ที่อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อรองรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้ำหอมที่มีอนาคต
ในการส่งออกทีส่ ดใสมาก โดยเฉพาะตลาดจีนทีเ่ ติบโตมาก เนือ่ งจากความนิยม
บริโภคน�้ำมะพร้าว และกระแสรักสุขภาพ
ขณะนี้ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�ำ้ หอมไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด คือ สหรัฐฯ มีสัดส่วน 60% รองลงมาคือ จีน 20%
“บริษัทได้เริ่มต้นท�ำธุรกิจ โดยการส่งออกมะพร้าวน�้ำหอมสดเป็นลูกแช่เย็น ไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันได้ผลิตเพื่อส่งออกในสัดส่วน 98%
และขายในประเทศ 2% ซึ่งในปี 2557 มียอดขายกว่า 400 ล้านบาท คาดว่าปี 2558 จะเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านบาท และมองว่ามูลค่าตลาดรวม
มะพร้าวน�ำ้ หอมของไทยจะมีมูลค่าประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยการส่งออกมะพร้าวไปต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และ
แต่ละปีเติบโตไม่ตำ�่ กว่า 2 หลัก หรือเติบโตกว่า 10% ทุกปี”
ทั้งนี้ บริษัท เค-เฟรช จ�ำกัด ได้เริ่มท�ำ  Contract Farming กับเกษตรสวนมะพร้าวที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จ�ำนวน 500 ไร่
ในปี 2558 และมีแผนจะขยายเป็นกว่า 2,000 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 40 ราย ใน 4 จังหวัด บริเวณแม่น�้ำท่าจีน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน�ำ้ หอมที่ดีที่สุดของไทย
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ (ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2558)
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นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่าแนวทางในการช่วยเหลือ

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า

Smart Job Magazine

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ที่จังหวัดสงขลา
หวังสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58 พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยางพารา เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักลงทุน
ทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ ซึง่ ขณะนีม้ คี วามก้าวหน้ามาก มีการจัดตัง้ ศูนย์
บริการการลงทุนเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุนและบริการ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ยางเสร็จเรียบร้อย ขณะนี้เข้าสู่
ขั้นตอนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดตั้งนิคมฯ ยางพารา
จะรองรับการพัฒนาและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึง
แก้ปญ
ั หาราคายางให้มเี สถียรภาพมากขึน้ กว่าเดิม ด้วยการเพิม่ ปริมาณ
การใช้วัตถุดิบจากยางพาราในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากบทบาทผู้ผลิต
วัตถุดิบมาสู่การส่งเสริมให้เกิดการใช้ในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะมี
ส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว
ภายในงานเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber city) ว่า
การด�ำเนินงานพัฒนานิคมฯดังกล่าวถือเป็นจุดเริม่ ต้นการลงทุนในพืน้ ที่
ภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบในการรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้ กนอ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่
ดูแลพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ ให้เร่งรัดด�ำเนินแผนงานนิคมยางพารา
ในรายละเอียดทีเ่ ป็นระบบอย่างชัดเจนทีจ่ ะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2560
โดยเน้นให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่วา่ จะเป็น
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การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง
การลงทุนในครั้งนี้ จะต้องเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสถียรภาพ
ราคายางในท้องถิน่ รวมถึงเป็นโครงการทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดมลพิษและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้รัฐบาล
ในระยะยาวที่ไม่ต้องเข้ามาอุดหนุนราคายางพาราเมื่อเกิดภาวะราคา
ตกต�ำ่

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กรอ.) กล่าวว่า นิคมฯ อุตสาหกรรมยางพารา

Rubber City อยู่ในพื้นที่เฟส 2/2 และ 3 บนพื้นที่ 755 ไร่ ของนิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้จงั หวัดสงขลา รูปแบบการก่อสร้างนิคมฯ ทัง้ ในทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโดยจะน�ำนวัตกรรมทางด้านยางพารามา
ใช้ในการก่อสร้างเพือ่ เป็นต้นแบบและตัวอย่างในการน�ำยางพารามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา
ของประเทศถือว่าเป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของการส่งเสริม
การลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ของรัฐบาล ซึง่ จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีมากกว่าการลงทุนในนิคมฯ ปกติ นอกจากนี้จะออกข้อเสนอพิเศษ
ในการขายหรือเช่าในช่วงต้นปี โครงการดังกล่าวจัดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมด้านศักยภาพทีจ่ ะรองรับ นักลงทุนในคลัสเตอร์ยางและ
ที่เกี่ยวข้องได้
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
ข้อมูลจาก : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

English for Career

ประโยคค�ำถาม - ตอบ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน...
วิธีการบอกเวลาโดยการใช้ a.m. และ p.m.
a.m.
p.m.

ย่อมาจาก
ย่อมาจาก

ante meridiem
post meridiem

ใช้บอกเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
ใช้บอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

การอ่านตัวเลขนาที สามารถอ่านได้ ดังนี้
เวลา 15 นาที
เวลา 30 นาที
เวลา 45 นาที

อ่านตัวเลขปกติ คือ fifteen minutes หรือ สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า a quarter past …..
อ่านตัวเลขปกติ คือ thirty minutes หรือ สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า half past …..
อ่านตัวเลขปกติ คือ forty-five minutes หรือ สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า a quarter to …..

7.15 Seven fifteen / A quarter past seven
9.30 Nine thirty / Half past nine
12.30 Twelve thirty / Half past twelve
16.45 Sixteen forty-five / A quarter to five p.m.
14.50 Fourteen fifty / Ten minutes to three p.m.
What time do you start work?
คุณเริ่มท�ำงานกี่โมง?
I start work at eight a.m.
ฉันเริ่มท�ำงานตอนเวลา 8 โมงเช้า
Do you know what time the meeting starts?
คุณทราบหรือไม่การประชุมจะเริ่มกี่โมง?
The meeting will begin at two p.m.
การประชุมจะเริ่มตอนบ่าย 2 โมง
ค�ำศัพท์น่ารู้..
What time is the office opened?
ส�ำนักงานจะเปิดตอนกี่โมง?
start work
At half past eight a.m.
เปิดตอนเช้า 8 โมงครึ่ง
meeting
And when is it closed?
แล้วปิดตอนกี่โมง?
half past
About five p.m.
ประมาณ 5 โมงเย็น
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ..

เริ่มท�ำงาน
การประชุม
ผ่านมาครึง่ หนึง่

ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2014/05/time.html

สารพัน ปัญหา
ถาม

ก่อนการตัดสินใจประกอบอาชีพอิสระ ควรจะมีวิธีการจัดเตรียมตัวเตรียมสถานที่ สิ่งของ
อย่างไรบ้าง?

ตอบ

ในการตัดสินใจเลือกอาชีพอิสระควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีขั้นตอน ข้อแนะน�ำในการ
ด�ำเนินการตามล�ำดับ ดังนี้
1. ปัจจัยแรก เลือกอาชีพที่ถนัด ต้องเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่ามนุษย์เรามีทักษะที่ต่างกัน
จึงควรส�ำรวจตัวเองว่าสนใจอาชีพอะไร ถนัดด้านไหน มีความสามารถอะไรบ้าง ที่ส�ำคัญคือ
		
ต้องการจะประกอบอาชีพอะไร จึงจะเหมาะสมกับตัวเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาทัง้ ลักษณะงาน
และพิจารณาตนเอง
2. ปัจจัยทีส่ อง พัฒนาความสามารถของตนเอง ในกรณีทพี่ อมีความรูใ้ นอาชีพนัน้ อยูบ่ า้ ง ก็ควรได้มงุ่ ศึกษารายละเอียดของอาชีพนัน้ ๆ
ด้วยตนเอง หรืออาจจะศึกษา ฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบตั เิ พิม่ เติมจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ให้มพี นื้ ฐานในการเริม่ ประกอบอาชีพ
และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อเพิ่มทักษะก่อนจะไปประกอบอาชีพนั้นๆ
3. ปัจจัยที่สาม พิจารณาองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ท�ำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพของผู้ร่วมงาน พื้นฐาน
ในการเริ่มท�ำธุรกิจ เงินทุน โดยเฉพาะเงินทุน ต้องพิจารณาว่ามีเพียงพอหรือๆ ไม่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
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Smart Job Magazine

ตัวอย่าง การอ่านเวลา

รอบรั้ว รอบโลก

อัตราการว่างงานทั่วโลก
ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Smart Job Magazine

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เผยรายงาน

ตัวเลขการว่างงานทัว่ โลกในปี 2558 ระบุวา่ จ�ำนวนประชากรวัยแรงงาน
ที่ไม่มีงานท�ำอยู่ที่ 197.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปี 2557
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2.3 ล้านคนในปี 2559 และอีก 1.1 ล้านคน
ในปี 2560 ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์การมีงานท�ำ
ของประชากรโลกยังไม่ฟื้นตัวจากช่วงวิกฤตการเงินเมื่อปี 2551
นายกาย ไรเดอร์ ผู้อ�ำนวยการไอแอลโอ กล่าวว่า
สภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันไม่เอื้อให้เกิดการจ้างงาน เป็นผลมาจาก
การชะลอตัวอย่างรุนแรงของกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ ประกอบกับ
การลดลงของราคาสินค้า คาดว่ากลุม่ ประเทศในเอเชียและละตินอเมริกา
ที่เคยมีบทบาทส�ำคัญในส่วนการเติบโตของตลาดงานทั่วโลก จะเผชิญ
กับการเพิ่มขึ้นของการว่างงานในปีนี้ ขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
จะมีอัตราการว่างงานลดลง แต่ก็ในระดับที่น้อยมากจนไม่สามารถ
ฉุดตัวเลขในภาพรวมให้ขยับขึ้นมาได้
ทั้งนี้ นอกจากตัวเลขการว่างงานแล้ว กลุ่มการจ้างงานที่ไร้
หลักประกัน ยังเป็นอีกตัวชี้วัดที่ไอแอลโอใช้ประเมินสภาพที่แท้จริง
ของเศรษฐกิจงานในกลุ่มนี้มักหมายถึงงานที่ไม่มั่นคง มีคุณภาพงานต�่ำ 

ไม่มีสัญญา และผลตอบแทนที่ชัดเจนหรือเป็นทางการ คาดว่างาน
ลักษณะนี้ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะเพิ่มขึ้นราว 25 ล้านต�ำแหน่ง
ในอีก 3 ปี โดยปัจจุบนั งานกลุม่ นีค้ ดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ในตลาดงาน
ของเอเชียใต้ และร้อยละ 70 ในประเทศกลุ่มแอฟริกาซับซาฮารา
ขณะที่ทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 หรือราว 1,500 ล้านคน
รายงานระบุว่า งานคุณภาพต�่ำยังคงเป็นประเด็นส�ำคัญใน
ทุกภูมิภาค ซึ่งเคยมีการถกเถียงเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของ
แรงงานนอกระบบ โดยบางส่วนระบุวา่ แม้งานกลุม่ นีจ้ ะไม่มสี ญ
ั ญาจ้าง
และไม่มีความมั่นคง แต่แรงงานจ�ำนวนมหาศาลก็สะท้อนถึงพลวัตร
ทางเศรษฐกิจ แต่ไอแอลโอยืนยันว่า การน�ำแรงงานเข้าสู่ระบบ
อย่างเป็นทางการคือแนวทางที่ถูกต้อง การขาดแคลนงานที่เหมาะสม
กับความสามารถ เป็นปัจจัยที่ผลักให้แรงงานเลือกออกนอกระบบ
ซึ่งไม่เพียงเป็นงานรายได้ต�่ำและไม่ก่อให้เกิดผลผลิตแล้ว ยังท�ำให้
แรงงานกลุ่มนี้ ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงได้ด้วย
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/683390

อาชีพมั่นคง

โปรแกรมเมอร์

ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้งาน
เงินเดือน : ตั้งแต่ 15,000 บาท จนถึง 100,000 บาทขึ้นไป หรือ

มีรายได้จากการรับงานอิสระเป็นโครงการ ซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก สัดส่วนระหว่างชายหญิง :
ส่วนใหญ่เป็นชายประมาณ 70-80%
การเริ่มต้น : ควรมีพื้นฐานที่ดีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ และภาษาอังกฤษ การหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เริ่มจากการ
ไปลงคอร์สเรียนด้านการเขียนโปรแกรมตามมหาวิทยาลัย โดยไม่จำ� เป็น
ต้องเรียนหลักสูตรปริญญา
หน้าที่ : ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะ
การใช้งาน รวมทั้งติดตามผลการใช้งานและแก้ไขโปรแกรม และใน
บางกรณีโปรแกรมเมอร์ต้องติดต่อและดูแลลูกค้าด้วย
ความก้าวหน้า : เนือ่ งจากเป็นสายอาชีพทีก่ ำ� ลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ตลาดแรงงานจึงยังต้องการมาก ทัง้ งานรับจ้างและสร้างธุรกิจของตนเอง
และมีโอกาสในการท�ำรายได้มาก
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ข้อดี : โปรแกรมเมอร์ที่มีฝีมือจะได้ใบรับรองในอาชีพและสาขาที่ตน

ถนัดและมีโอกาสรับงานได้มาก โดยเฉพาะงานจากต่างประเทศซึง่ จะท�ำ
รายได้ดขี นึ้ เป็นหลายเท่าตัว โดยสามารถรับและส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ปัญหาในการท�ำงาน : เนือ่ งจากเทคโนโลยีทางด้านนีก้ า้ วหน้าไปเร็วมาก
โปรแกรมเมอร์จงึ มักต้องทุม่ เทเวลาและงบประมาณในการเพิม่ พูนความรู้
ของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา รวมทัง้ ต้องเรียนรูด้ า้ นการตลาดและการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะนี้
อคติทางเพศ : ไม่มี เนื่องจากยอมรับกันว่าเรื่องของเทคนิคนั้น
ทั้งหญิงและชายสามารถเรียนรู้ได้เท่ากัน ส่วนผู้หญิงอาจได้เปรียบกว่า
ในแง่การเข้าถึงลูกค้า
ที่มา : http://www.formumandme.com/

Smart DOE

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

จัดงาน “ครบรอบ 1 ปี ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
(Smart Job Center) ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ”
วันนี้ (18 มกราคม 2559) เวลา 16.30 น.
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ปี
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) “1st Anniversary SJC Towards Smart
Jobs Smart Workers ก้าวสูง่ านทีด่ ี คนมีคณ
ุ ภาพ”
ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รับขึ้นทะเบียนหางานให้คนพิการ จ�ำนวน 2,250 คน ได้รับการ
แรงงาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ บรรจุงาน จ�ำนวน 2,092 คน นอกจากนี้ยังขึ้นทะเบียนคนหางาน
Smart Job Center ได้เปิดให้บริการแก่คนหางาน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลา 1 ปี กระทรวงแรงงานโดย
กรมการจัดหางานจึงได้จดั งาน “1st Anniversary SJC Towards
Smart Jobs Smart Workers ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ”
ขึน้ ซึง่ ในปี 2559 จะมีการขยายการบริการเพิม่ อีก 32 ศูนย์ฯ จากเดิม
จ�ำนวน 12 ศูนย์ฯ คือ ที่กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ ภาคกลาง
ที่จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือที่
จังหวัดเชียงใหม่ และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมา และสกลนคร ภาคใต้ทจี่ งั หวัดสงขลา (หาดใหญ่) ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยจะพัฒนาจาก Smart Job Center
ไปสู่ Smart Job Smart worker ภายใต้ค�ำขวัญ “คิดถึงงาน
คิดถึงเรา” เป็นการขยายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง
มาใช้บริการมากขึ้น เน้นงานที่ดีมีคุณภาพ ปรับระบบการท�ำงาน
การจับคูง่ านกับคน และปรับเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นคนกลางในการคัดกรอง
คนหางานในเบื้องต้น รวมทั้งให้ท�ำหน้าที่ในการประสานงาน
กับนายจ้างด้วย อีกทั้งจะสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
ที่มีความต้องการแรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงแรงงานที่มี
ความรู้ความสามารถให้กลับมาเป็นก�ำลังแรงงานของประเทศ
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน
มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจ�ำนวน 421,577 คน โดยให้บริการด้าน
ต่างๆ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน เช่น ขึ้นทะเบียนเพื่อหางาน จ�ำนวน
141,801 คน รับแจ้งต�ำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการ
จ�ำนวน 162,010 อัตรา ได้รับการบรรจุงานจ�ำนวน 133,110 คน
ให้บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและประชาชน จ�ำนวน
33,086 คน ให้บริการจัดหางานต่างประเทศจ�ำนวน 28,529 คน

ผ่านเว็ปไซต์ จ�ำนวน 51,640 คน บรรจุงานได้จำ� นวน 21,285 คน
จากการให้บริการดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ให้แรงงานไทย
จ�ำนวนกว่า 14,217 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้คนพิการมีอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้อีกจ�ำนวนกว่า 195 ล้านบาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวอีกว่า การจัดงาน
ในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดท�ำบันทึกข้อตกลง MOU ในการ
ให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนผูว้ า่ งงานระหว่างกรมการจัดหางาน
กับบริษัทชั้นน�ำของประเทศ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น การเปิดตัวศูนย์บริการจัดหางาน
เพือ่ คนไทยเพิม่ อีก จ�ำนวน 32 แห่ง พร้อมทัง้ ได้จำ� ลองการให้บริการ
ของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้ทดลอง
ใช้บริการของศูนย์ฯ การเปิดตัว Smart job mobile App ซึ่งเป็น
ระบบบริการจัดหางานส�ำหรับโทรศัพท์ Smart Phone และ
Smart Job Magazine ทั้งในรูปของ E-book และรูปเล่มสิ่งพิมพ์
การมอบทุนในการประกอบอาชีพส�ำหรับกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
ที่ได้รับการส่งเสริม จ�ำนวน 2 กลุ่ม รวมจ�ำนวน 150,000 บาท
คือ กลุ่มตัดเย็บกางเกงและกลุ่มแม่บ้านเจริญผล การประกาศผล
และมอบรางวั ล แก่ ผู ้ ช นะเลิ ศ การประกวดหนั ง สั้ น ในหั ว ข้ อ
“Smart Worker - Never Give Up” นอกจากนี้ ภายในงาน
ยังมีกจิ กรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแสดงเส้นทางสูอ่ าชีพ
โดยภาคเอกชนที่ประสบความส�ำเร็จ เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) และแอร์เอเชีย เป็นต้น การน�ำเสนอต�ำแหน่งงาน
คุ ณ ภาพในต่ า งประเทศ การเดิ น ทางไปท� ำ งานต่ างประเทศ
และนิทรรศการหนังสือที่มีการโฆษณารับสมัครงาน

ที่มา : ประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2559)
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ร้อยแปด พันเรื่อง

สร้างสมดุลชีวิตและงานให้กับพนักงานในองค์กร
สมัยนีค้ ำ� ว่า work life balance หรือสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับงาน
ก�ำลังเป็นค�ำทีม่ าแรงในหมูพ
่ นักงานรุน่ ใหม่ บริษทั ต่างก็เริม่ มีนโยบายหรือแผน
สวัสดิการทีม่ ารองรับเรือ่ งนีม้ ากขึน้ เมือ่ พูดถึงเรือ่ งความสมดุลนี้ พนักงาน
แต่ละคนก็ยอ่ มคิดไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะอยากมีเวลาดูแลความรับผิดชอบ
ทั้งที่ท�ำงานและที่บ้านให้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บางคนอาจจะแค่อยากมี
สุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีเวลาไปท�ำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ตัวเองชอบบ้าง
แต่ไม่ว่าจะมีความต้องการแบบไหน พนักงานทุกคนมักจะมีจุดเหมือนร่วมกัน
ตรงที่ทุกคนต่างก็อยากท�ำงานในองค์กรที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ดังนั้น การมีนโยบายที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตส่วนตัวของพนักงานนั้นมีผลดี
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรแน่นอน ลองมาดูนโยบายต่างๆ ที่บริษัท
ในต่างประเทศนิยมใช้กันเพื่อแก้โจทย์ปัญหาสมดุลชีวิตส่วนตัวและงานกันค่ะ
ชั่วโมงท�ำงานแบบไม่เจาะจง (flexi working hour)

วันลาแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (unpaid leave)

จากปกติที่ทุกคนต้องเข้าท�ำงาน 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น
บางที่ท�ำงานอาจเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลามาท�ำงานได้อย่าง
อิสระมากขึ้น เช่น สามารถเข้างาน 7 โมงเช้า กลับ 4 โมงเย็น หรือ
เข้างาน 9 โมงเช้า กลับ 6 โมงเย็นได้ เป็นต้น บางที่ทำ� งานอาจมีอิสระ
มากขึ้นไปอีกด้วยการก�ำหนดให้พนักงานสามารถมาท�ำงานได้ไม่เกิน
10 - 11 โมงเช้า และจะต้องอยูใ่ ห้ครบ 8 ชัว่ โมงต่อวันหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั
เนือ้ งาน ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบธุรกิจของบริษทั ด้วยว่ามีความจ�ำเป็น
ต้องมีพนักงานอยู่ประจ�ำที่สำ� นักงานตามเวลาท�ำการมากน้อยแค่ไหน

หากพนักงานมีความจ�ำเป็นต้องหยุดเป็นเวลานานเพือ่ ไปจัดการ
กิจธุระส่วนตัว บริษัทก็สามารถมีนโยบายให้พนักงานหยุดงานยาวได้
โดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ยังคงสภาพความเป็นพนักงานของบริษัทอยู่
บางครัง้ พนักงานอาจมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องตามคูส่ มรสไปต่างประเทศ
ต้องดูแลคนในครอบครัวทีเ่ จ็บป่วย ต้องเลีย้ งลูกเล็ก ตัวเองเจ็บป่วยหนัก
หรือมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตอื่นๆ ที่ต้องการเวลาในการจัดการ
แทนที่จะต้องลาออกจากงานสถานเดียว การเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้สามารถช่วยให้บริษัทรักษาพนักงานฝีมือดี
เอาไว้ได้

ท�ำงานจากที่บ้าน (work from home)

หมดยุคการท�ำงานแต่ในทีท่ ำ� งานแล้ว ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบนั
หลายๆ บริษัทมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือสมาร์ทโฟนให้พนักงาน
สามารถท�ำงานจากนอกสถานที่ได้ บางครั้งพนักงานอาจต้องการ
กลับบ้านเร็วเพื่อไปรับลูกจากโรงเรียน แต่ก็ยังสามารถกลับไปเช็คและ
ท�ำงานจากอุปกรณ์เหล่านี้ในเวลาดึกหลังส่งลูกเข้านอนจากที่บ้านได้
นอกจากนี้บางครั้งพนักงานอาจมีความจ�ำเป็นต้องท�ำกิจธุระส่วนตัว
ในเวลางานบ้าง ทางบริษัทเองอาจมีความยืดหยุ่นให้พนักงานได้ตาม
ความเหมาะสมตราบใดทีพ่ นักงานยังสามารถท�ำงานได้อย่างไม่บกพร่อง
โดยไม่จ�ำกัดว่าห้ามเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาในที่ท�ำงานโดยเด็ดขาด

ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

คนวัยท�ำงานส่วนมากมักหนีไม่พ้นการมีครอบครัว มีลูก ดังนั้น
ทางเลือกในฝันส�ำหรับพนักงานผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนนั้นคือ
ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในส�ำนักงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถแวะไปดูแล
ลูกๆ ได้ในเวลาพัก หรือหลังเลิกงานทันที สวัสดิการนี้ท�ำให้พวกเขา
ตัง้ สมาธิในการท�ำงานได้มากขึน้ ไม่ตอ้ งคอยห่วงกังวลเวลาลูกอยูไ่ กลตัว
แต่อย่างไรก็ตามหากการสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ทำ� งานเป็นไปไม่ได้
ด้วยข้อจ�ำกัดต่างๆ ทางบริษัทอาจเสนอทางเลือกอื่นๆ เช่น ติดต่อ
ศูนย์ขา้ งนอกเอาไว้ให้ จะให้บริการฟรีโดยบริษทั ออกค่าใช้จา่ ยให้ทงั้ หมด
วันลาแบบไม่หักค่าจ้าง (paid time off)
หรือเป็นการจ่ายคนละส่วนกับพนักงานก็แล้วแต่ความเหมาะสม
จากรูปแบบการลาแบบเดิมทีแ่ บ่งเป็นการลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน
หลากหลายนโยบายที่บริษัทสามารถท�ำเพื่อเสริมสร้างชีวิต
สามารถยุบรวมเป็นการลาแบบไม่หกั ค่าจ้างได้ทงั้ หมดโดยไม่จำ� เป็นต้อง ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น
แจ้งเหตุผลการลาหยุดกับเจ้านาย แต่ก็ยังคงต้องมีจ�ำนวนวันมากที่สุด แต่ละองค์กรควรรูก้ อ่ นว่าประชากรในบริษทั เป็นอย่างไร มีความต้องการ
ทีล่ าได้ตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด นับเป็นอีกหนึง่ วิธที ชี่ ว่ ยให้พนักงานสามารถ ด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อที่จะรับหรือสร้างนโยบายที่เหมาะสมไปใช้แล้ว
ลาหยุดไปท�ำธุระส่วนตัวโดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะใช้วนั ลารูปแบบไหน หรือ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ที่ส�ำคัญ หากนโยบายมีแต่คนไม่กล้าใช้
จะโดนหักค่าจ้างหรือไม่ในกรณีทล่ี าไปท�ำธุระอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนด อาจจะเพราะเจ้านายไม่เคยอนุมตั ใิ ห้ใช้ได้จริง ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร
ไว้ตามนโยบายบริษทั และยังสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวให้พนักงาน ดังนั้น ผู้บริหารที่เลือกจะส่งเสริมด้านนี้แล้วจะต้องเปิดใจและปฏิบัติ
ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามอย่าลืมก�ำหนดนโยบายโดยอิงไม่ให้น้อยกว่า ให้ได้จริงตามที่วางแผนนโยบายไว้ด้วยนะคะ
วันลาขั้นต�่ำตามกฎหมายที่พนักงานมีสิทธิด้วยนะคะ
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