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ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน 2559 ขอรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ “กุ่มทอง”
กล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ผู้โดยสารบริโภคบนเครื่องสายการบินไทย ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
ดังนี้ ผู้ยื่นค�ำขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็นบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทจ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน
ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และนายจ้างที่น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศด้วยตนเองต้องวางหลักประกัน ณ ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน อีกทั้งกรมการจัดหางาน เปิดจดทะเบียนต่ออายุการท�ำงานแรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นำ�้ ที่ใบอนุญาต
ท�ำงานหมดอายุปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2559 สามารถท�ำงานได้ถึง 1 พ.ย. 2560
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วยภาคตะวันออก รัฐผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ตามด้วยภาคตะวันตก
“มะริด” โอกาสทองของนักลงทุนไทย ส่วนภาคใต้ จังหวัดสงขลาจัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา”
นอกจากนี้ยังมี English for Career “13 ขั้นตอนง่าย ๆ พรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ (English Presentation)” สารพัน ปัญหา
รอบรัว้ รอบโลก “กรมแรงงานฮ่องกงริเริม่ โครงการน�ำร่องด้านการบริการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านจิตใจและอารมณ์แก่คนหางานทุพพลภาพ”
อาชีพมั่นคงเดือนนี้ อยากค้าขาย แต่หาท�ำเลยาก รถขายอาหารและเครื่องดื่มเคลื่อนที่ คือทางออก Smart Doe รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานย�้ำ! กรมการจัดหางานน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปสู่ Thailand 4.0 และปิดท้ายด้วย ร้อยแปด
พันเรื่องในหัวข้อ “มารยาทในที่ประชุม”
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สารบัญ

Special Report

• “กุ่มทอง” กล้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สายด่วน 1694

• ผู้ยื่นค�ำขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็นบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทจ�ำกัด (มหาชน)
มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
• นายจ้างที่น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศด้วยตนเองต้องวางหลักประกัน
• เปิดจดทะเบียนต่ออายุการท�ำงานแรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำที่ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุปี 2559

มองภูมิภาค

• รัฐผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด
• “มะริด” โอกาสทองของนักลงทุนไทย
• จังหวัดสงขลาจัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา”

English for Career
สารพัน ปัญหา

• หากแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วย หรือไม่สบาย จะได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างไร?

รอบรั้ว รอบโลก

• กรมแรงงานฮ่องกงริเริม่ โครงการน�ำร่องด้านการบริการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านจิตใจและอารมณ์แก่คนหางานทุพพลภาพ

อาชีพมั่นคง

• อยากค้าขาย แต่หาท�ำเลยาก รถขายอาหารและเครื่องดื่มเคลื่อนที่ คือทางออก

Smart DOE

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย�้ำ กรมการจัดหางานน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ไปสู่ Thailand 4.0

ร้อยแปด พันเรื่อง
• มารยาทในที่ประชุม
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Special Report

“กุ่มทอง” กล้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ได้รับคัดเลือกให้ผู้โดยสารบริโภค
บนเครื่องสายการบินไทย

เริม่ ท�ำงานตัง้ แต่จบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบริษทั น�ำเข้าส่งออก
และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นงานที่มีความหลากหลาย
ท�ำให้ได้รับประสบการณ์ด้านการท�ำงานเป็นขั้นตอน การคิดวิเคราะห์
รอบด้าน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หลังจากท�ำงานเอกชนได้ในระยะ
หนึง่ ต่อมามีลกู ผูห้ ญิง 1 คน จึงได้เกิดความคิดว่าการอยูเ่ ป็นครอบครัว
เป็นสิ่งส�ำคัญ และลูกต้องการการดูแล ประกอบกับภรรยามีรายได้จาก
เงินเดือนประจ�ำ จึงตัดสินใจออกจากงานบริษัทเอกชน เพื่อจะได้อยู่กับ
ครอบครัวและได้ดูแลลูกอย่างเต็มที่ โดยคิดว่าตนมีความพอเพียง
ในระดับที่สมควรแล้ว และคิดว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขและมีครอบครัวที่สมบูรณ์
เมื่อลาออกจากงาน และได้มาอยู่กับครอบครัวที่อ�ำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี จึงซื้อที่ดินและเริ่มท�ำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ ซึ่ง
ขณะนั้นการเลี้ยงวัวนมในพื้นที่เริ่มประสบปัญหา จึงเริ่มมีการรวมกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตร และจัดตัง้ เป็นกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านกุม่ พัฒนา มีแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความสุขให้กบั สมาชิก และได้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพเสริม และกิจกรรมของกลุ่มเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่น ได้จัดตั้งกลุ่มการเพาะเห็ด ตั้งแต่การผลิตก้อน
เปิดดอก จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งได้รับความรู้ และ
ค�ำแนะน�ำจากคลินิกเทคนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงมาโดยตลอด และสมาชิกในกลุ่มบางคนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์
คือ การเลีย้ งหมูหลุม โดยปกติผเู้ ลีย้ งจะใช้แกลบซึ่งซื้อมาจากโรงสีขา้ ว
แต่ปัจจุบันได้น�ำก้อนเห็ดที่ท�ำการเปิดดอกหมดแล้วน�ำมาใส่คอก
แทนแกลบ และน�ำมูลหมูทไี่ ด้รวมกับขีเ้ ลือ่ ยไปท�ำปุย๋ เพือ่ ปลูกพืชผัก ใน
การเลี้ยงหมูหลุมอาหารที่ใช้เลี้ยงคือ “ต้นกล้วย” ซึ่งปลูกตามร่องสวน
ผลของกล้วยทีไ่ ด้สง่ ท้องตลาด บางครัง้ มีราคาพอจะส่งขายตลาดได้บา้ ง
แต่บางครั้งราคาตกต�่ำจนต้องทิ้งให้เป็นปุ๋ย ทางกลุ่มจึงคิดหาวิธีที่จะ
แปรรูปกล้วยขึ้น จึงได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมการน�ำพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและ

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทางส�ำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
ได้อนุมัติสนับสนุนโรงเรือนอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเพื่อใช้
ส�ำหรับตากหรืออบผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มจึงน�ำกล้วยน�้ำว้า
มาอบในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ ท�ำให้กล้วยมีรสชาติหวาน
“เป็นความหวานจากธรรมชาติแท้ ไม่มกี ารปรุงแต่ง” ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ
มาจากการใช้ภูมิปัญญาในกระบวนการหมักกล้วย ซึ่งจะต้องใช้ทักษะ
และประสบการณ์ด้วยการสังเกตจากวันแรกที่น�้ำซึ่งอยู่ในผลกล้วย
จะระเหยออกไป 90 - 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะน�ำไปหมักเพื่อให้เกิด
เป็นน�้ำเชื่อมและน�้ำเชื่อมนี้จะไปท�ำปฏิกิริยาเพื่อย่อยเนื้อกล้วยท�ำให้
มีความนิ่ม ไม่เป็นโพรง และไส้ไม่แข็ง สามารถยืดอายุได้นานและได้
คุณภาพตามท้องตลาดต้องการ โดยผลิตจ�ำหน่ายในรูปแบบของฟอยส์
และห่อพลาสติกใสมีความสะอาด ปลอดภัย จนได้รับการรับรองจาก
อย. โดยใช้แบรนด์ว่า “กุ่มทอง” และยังได้รับเลือกให้น�ำกล้วยตาก
ส่งสายการบินไทย จึงถือว่าได้มาตรฐานสากลทีเดียว

เทคนิคในการท�ำการเกษตรให้ประสบความส�ำเร็จ

ในการท�ำงานต้องมีการเก็บข้อมูลรอบด้าน มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์รอบด้าน
ก่อนลงมือท�ำ ไม่สร้างเงือ่ นไขในทางธุรกิจ มองคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ใช้ศักยภาพทางความคิด ปลูกฝังความคิดโดยใช้เวลาผ่านการซึมซับ
สร้างความส�ำเร็จเป็นตัวอย่างให้ชุมชนเห็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
มองโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มฯ ใช้วิกฤติเป็นโอกาส
ในการพัฒนา และมองความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุด

ข้อแนะน�ำในการไปปรับใช้การท�ำการเกษตรให้ประสบความส�ำเร็จ
ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรวมกันเป็นเครือข่าย ไม่ใช่
คูแ่ ข่ง เพือ่ ร่วมกันพัฒนา และสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด
โดยอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะได้อะไรจากกลุ่ม ต้องพยายามช่วยเหลือ
ตัวเองก่อน มีการวิเคราะห์ก่อนการด�ำเนินงาน รวมกลุ่มแล้วคิดว่า
จะเกิดประโยชน์โดยรวมอย่างไรซึ่งจะน�ำไปสู่ความยั่งยืน
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นายคะนอง โปรักษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต�ำบลบางแพ
อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำ
การเกษตรและการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนได้น�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและหลักการคิดมาใช้ในการด�ำเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลส�ำเร็จและยั่งยืน จนได้รับรางวัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 และยังได้รับคัดเลือกเป็น Smart Farmer เกษตรกร
ต้นแบบของอ�ำเภอบางแพอีกด้วย

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา มีการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากการพัฒนาคุณภาพและมีกระบวนการผลิต
ที่มีคุณภาพ ท�ำให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการขยายตลาดไปยังเครือข่ายร้านค้าเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิดที่ว่า
“กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรวมกันเป็นเครือข่ายไม่ใช่คู่แข่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด” และ
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกงาน ศึกษาดูงาน และแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ซึ่งสมกับเป็นเกษตรกรต้นแบบอย่างแท้จริง
ต้องการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับ คุณคะนอง โปรักษ์ ได้ที่โทรศัพท์ 08-1207-9796
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : คุณคะนอง โปรักษ์

สายด่วน 1694

ผูย้ น่ื ค�ำขออนุญาตน�ำคนต่างด้าว
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มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นบริษัท
จ�ำกัดหรือบริษทั จ�ำกัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียน
ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
กรมการจัดหางาน ระบุคุณสมบัติผู้ยื่นค�ำขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามพระราชก�ำหนด
การน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ต้องเป็นบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทจ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน
ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องเป็นทุนของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนทุนทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด พร้อมทั้งต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
ในการยื่นค�ำขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
ตามพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นั้น กรมการจัดหางานขอแจ้ง
คุณสมบัติของผู้ยื่นค�ำขอฯ ดังนี้
1. ต้องเป็นบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทจ�ำกัด (มหาชน)
2. มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
3. ทุนจดทะเบียนต้องเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนทุนทั้งหมด และจะต้องมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4. มีส�ำนักงานอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน
5. ไม่เป็นผู้รับอนุญาต/ผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
6. มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการที่มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล โดย
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม อันได้แก่
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูร้ บั
อนุญาตหรือในขณะทีน่ ติ ิบคุ คลนัน้ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนี้
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วย
แรงงานทางทะเล
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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- ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่ เ คยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ� ำ คุ ก ใน
ความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท�ำโดยทุจริตเป็น
องค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชก�ำหนดนีห้ รือกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วย
แรงงานทางทะเล
- ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
กับอธิบดีกรมการจัดหางานเพือ่ ประกันความเสียหาย ทีอ่ าจเกิด
จากการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ โดย
สามารถวางเป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญา
ค�้ำประกันของธนาคาร
ผู้ประสงค์ยื่นค�ำขออนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับ
นายจ้างในประเทศ สามารถสอบถามขัน้ ตอนและยืน่ ค�ำขอพร้อม
เอกสารประกอบค�ำขอที่ถูกต้องและครบถ้วนได้ที่ กองทะเบียน
จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน โทร. 02-245-0964 หรือ 02-248-2278
ในส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัดทีส่ ำ� นักงานของบริษทั ตัง้ อยู่ สอบถามรายละเอียดเพิม่
เติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ส�ำหรับเอกสาร
ประกอบการยื่นขออนุญาตสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
www.doe.go.th
ที่มา : www.doe.go.th

นายจ้างทีน่ ำ� คนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ

ด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกัน ณ ส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

นายจ้างที่ประสงค์จะน�ำคนต่างด้าว มาท�ำงานในประเทศ
ด้วยตนเอง สามารถด�ำเนินการได้โดย
1. เมื่อนายจ้างรับบัญชีรายชื่อ (Name List) จากประเทศ
ต้นทางแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตท�ำงานแทนคนต่างด้าว ณ ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัด หรือส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
โดยเสียค่ายื่นค�ำขอและค่าใบอนุญาตท�ำงาน 1,000 บาท/คน/ปี
2. นายจ้างจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือพันธบัตร
ของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค�้ำประกันของธนาคาร ณ ส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน โดยนายจ้างที่น�ำคนต่างด้าวมา
ท�ำงานด้วยตนเองในจ�ำนวนไม่เกิน 99 คน วางหลักประกัน 1,000 บาท
ต่อคนต่างด้าว 1 คน หากน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานตั้งแต่ 100 คน
ขึ้นไป วางหลักประกัน 100,000 บาท
3. ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด/ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ รวบรวมเอกสารที่นายจ้างยื่นขออนุญาตท�ำงานแทนคนต่างด้าว

ส่งให้กับส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อพิจารณาตรวจสอบและแจ้ง
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง และส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว
4. นายจ้างน�ำบัญชีรายชื่อ (Name List) ไปแจ้งนัดศูนย์แรก
รับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยสัญชาติกัมพูชาติดต่อที่ศูนย์ฯ
จังหวัดสระแก้ว สัญชาติลาวติดต่อทีศ่ นู ย์ฯจังหวัดหนองคาย และสัญชาติ
เมียนมาติดต่อที่ศูนย์ฯจังหวัดตาก เพื่อน�ำคนต่างด้าวมาอบรมก่อนที่
จะเดินทางไปท�ำงานกับนายจ้าง
กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทราบ โดย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน โทร. 02-354-1721 หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

เปิด! จดทะเบียนต่ออายุการท�ำงานแรงงานต่างด้าวประมงทะเล
และแปรรูปสัตว์น�้ำ ที่ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุปี 2559 ระหว่างวันที่
1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2559 สามารถท�ำงานได้ถึง 1 พ.ย. 2560

คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบขยายระยะเวลาการอยูใ่ นราชอาณาจักรและอนุญาต
ท�ำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นำ�้ ทีใ่ บอนุญาตท�ำงาน
จะหมดอายุในปี 2559 ออกไปจนถึง 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อไปตรวจสัญชาติ
แต่ไม่ต่ออายุให้แรงงานฯ ที่ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุในปี 2560 และ 2561 โดยเปิด
จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559 ณ ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง ในกิจการ
แปรรูปสัตว์น�้ำ สามารถท�ำงานได้ถึง 1 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตาม
ที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและ

แปรรูปสัตว์น�้ำ (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุ
ไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตท�ำงานจะหมดอายุในปี 2559 ออกไปอีก
จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อไปตรวจสัญชาติ
ส�ำหรับแรงงานประมง/แปรรูปสัตว์น�้ำที่ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุในปี
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กรมการจัดหางาน แจงขั้นตอนการวางหลักประกันของนายจ้างที่น�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานในประเทศด้วยตนเอง ตามพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. 2559 ระบุให้นายจ้างต้องวางหลักประกัน เพื่อประกันในกรณีที่เกิด
ความเสียหายจากการที่นายจ้างได้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศ ณ ส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

2560 และ 2561 ไม่ต่ออายุให้ แต่ต้องไปตรวจสัญชาติภายในก�ำหนด
ระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ เมือ่ ได้รบั การตรวจสัญชาติ และได้รบั หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแล้ว จะได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นประเทศ
และอนุญาตให้ทำ� งานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ก่อนและขอต่ออายุ
ได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดในปี 2559 ในกิจการประมงทะเล
จ�ำนวน 21,744 คน กิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ จ�ำนวน 54,533 คน
ส�ำหรับขั้นตอนการด�ำเนินการคือ นายจ้างต้องน�ำแรงงาน
ต่างด้าวฯ ไปจดทะเบียนเพือ่ ขออนุญาตท�ำงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
- 30 ธันวาคม 2559 โดยด�ำเนินการดังนี้
1. นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวฯ ที่ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และที่ส�ำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ 
2. แรงงานต่างด้าวฯ ตรวจสุขภาพ และท�ำประกันสุขภาพ
ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

3. รายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ณ ที่ท�ำการปกครอง
4. ขออนุญาตท�ำงาน ณ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดใน
22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร ในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ 
5. แรงงานต่างด้าวฯ ไปตรวจสัญชาติ ซึง่ จะได้รบั หนังสือเดินทาง
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล และได้รับ
การตรวจลงตรา (VISA) อนุญาตให้ท�ำงานได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 เท่ากันทุกคน และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี
กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ
และผูส้ นใจได้รบั ทราบและแจ้งให้แรงงานต่างด้าวรีบไปจดทะเบียนตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนดและเข้ารับการตรวจสัญชาติ เพื่อท�ำงานอยู่ใน
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทสี่ ำ� นักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th
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มองภูมิภาค

รัฐผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

คณะรัฐมนตรีไฟเขียว ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกรองรับ EEC ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง ใช้แนวทางตั้งกองทุนพัฒนาพื้นที่จัดเก็บเงินจากคนที่
เข้ามาลงทุนคาดมูลค่าลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับการพัฒนา
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ใน
3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่จะมี
การตั้งกองทุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยจะมี
การจัดเก็บเงินจากคนทีเ่ ข้ามาลงทุน เป็นการระดมทุนมาใช้ในการพัฒนา
เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้โครงการนี้จะเป็นการลงทุน
อย่างบูรณาการที่มีมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาท
สาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ คือ นโยบายส่งเสริม
การลงทุนของภาครัฐทีจ่ ะดึงดูดการลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
มายังพืน้ ทีด่ งั กล่าว โดยจะมีการตัง้ คณะกรรมการนโยบายพืน้ ทีร่ ะเบียง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และมีการตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการฯ เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี คอยดูแลเรื่อง
การประสานงาน การขับเคลือ่ นโครงการ การดึงดูดการลงทุน การบริหาร

จัดการพื้นที่ โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการฯ เป็นผู้บริหาร
องค์กรดังกล่าว
ส�ำหรับผู้ที่จะมาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ต่างด้าว
จะได้สิทธิการเช่าที่ดินนาน 50 ปี และต่ออายุได้ 49 ปี การให้สิทธิ
คนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานด้านช่างฝีมือหรือเป็นผู้บริหารโดยไม่มีปัญหา
เรื่องวีซ่า การลดหย่อนภาษีอากร สิทธิประโยชน์ด้านธุรกรรมการเงิน
การจัดตัง้ ศูนย์ให้บริการแก่นกั ลงทุนแบบครบวงจรทีส่ ามารถอนุญาตให้
ด�ำเนินการได้ภายในกฎหมาย 6 ฉบับ ซึง่ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้น
เรื่องนี้เป็นเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงต่อไป เพื่อน�ำไทย
สู่ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ท�ำให้
การพัฒนา EEC เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มีคนขับเคลือ่ นอย่างแท้จริง และ
เชือ่ มโยงไปยังการพัฒนาท่าเรือ สนามบิน การเดินทางทางบก ทางราง
อีกทั้งยกระดับการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ ยานยนต์
ไฟฟ้า
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ข้อมูลจาก : http://www.moneychannel.co.th
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“มะริด” โอกาสทองของนักลงทุนไทย
“แลนด์บริดจ์” เชื่อมต่อทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นอีกเส้นทางส�ำคัญทีน่ กั ลงทุนในอาเซียน
ต้องจับตามอง เปรียบได้กับขุมทรัพย์ในสายตา นักลงทุน จากทรัพยากรทางทะเลที่ยัง
สมบูรณ์มีศักยภาพที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอาเซียนได้ไม่ยาก ที่สามารถ
ผลิตสัตว์นำ�้ ได้ถงึ 1.34 แสนตันต่อปี มีการส่งออกมูลค่ารวมถึง 1.85 หมืน่ ล้านบาท (มูลค่า
ส่งออกอาหารทะเลไทยราว 3 หมื่นล้านบาท) และยังเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบที่ส�ำคัญ
ของไทยกว่า 80% ของสัตว์ประมงทั้งหมด

เนือ่ งจากเมียนมายินดีจะลงทุนกับนักลงทุนไทยมากกว่า
ชาติอื่นๆ ประกอบกับการลงทุนเริ่มตื่นตัวในเมืองมะริด
จากนักลงทุนอาเซียนอย่างไทย มาเลเซีย จีน ฮ่องกง
ทีเ่ น้นด้านอสังหาริมทรัพย์และอาหารทะเล รวมถึงธุรกิจ
ท่องเทีย่ วทีก่ ำ� ลังจะบูมในอีกไม่กปี่ ี หลังจากขอขึน้ ทะเบียน
เป็นเมืองมรดกโลกเป็นชายฝัง่ อันดามันทีม่ แี นวปะการัง
และสัตว์นำ�้ สมบูรณ์ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชียด้วยเกาะทีม่ ี
มากถึง 800 เกาะ มูลค่าการค้าชายแดนคาดจะมีมูลค่า
ไม่ต�่ำกว่าเดือนละ 3,000 ล้านบาท หรือปีละ 3.6 หมื่น
ล้านบาท ประกอบกับรัฐบาลเมียนมา มีนโยบายทีจ่ ะย้าย
ฐานการขนส่ง และการค้าของเมืองมะริด จากปัจจุบัน
ที่ส่งออกผ่านเกาะสองเข้าไทยที่จังหวัดระนอง มาอยู่ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทน ซึ่งจะลดเวลาในการขนส่ง
เหลือไม่เกิน 7 ชั่วโมงเข้าสู่กรุงเทพฯ และมหาชัย

ทีส่ ดใส แต่ตดิ ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ถนนทางหลวงจากด่านสิงขร - มะริด ทีย่ งั
ไม่แล้วเสร็จตลอดจนปัญหาด้านพลังงาน เนื่องจาก ยังไม่มีโรงไฟฟ้าท�ำให้เอกชนต้อง
ปัน่ ไฟเอง ส่งผลให้ราคาสินค้าในเมืองมะริดมีราคาสูงกว่าปกติ ยังไม่เอือ้ ต่อการท�ำธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาเองก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ ทั้งด้านพลังงาน
จากการให้ประเทศเกาหลีเข้ามาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า 300 เมกะวัตต์บริเวณเมืองมะริด
มีการพัฒนาด้านการขนส่งทั้งลงทุนสถานีขนส่งและท่าเรือขนาดใหญ่ รวมถึงปรับปรุง
สนามบินและท่าเรือสะพานปลา ขณะที่ฝ่ายไทยเองเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญต่างๆ เช่น จุดขนถ่ายสินค้าที่สถานีรถไฟหนองหิน ห่างจากด่านสิงขรประมาณ
10 กม. การพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกคลองวาฬ และท่าอากาศยานประจวบคีรีขันธ์ “แลนด์
บริดจ์” ยังมีเส้นทางเชื่อมทางน�้ำ คือ เส้นทางทะเล มะริด - แม่น�้ำตะนาวศรี อีกทั้งยัง
สามารถพัฒนาการขนส่งทางราง - ทางบก ตลอดจนท่อส่งก๊าซและน�้ำมันระหว่างกัน
ได้อีกด้วย จากการคาดการณ์ใน 5 ปีข้างหน้า เมืองมะริดจะเติบโตกว่าเท่าตัว ท�ำให้
ตอนนี้เป็นโอกาสของนักลงทุนต้องรีบเข้าไปขุดทองในขุมทรัพย์ดังกล่าว
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์ดอทคอม คอลัมน์ ASEAN วันที่ 22 เมษายน 2559

จังหวัดสงขลาจัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาก�ำลังคน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา”

วันที่ 25 กันยายน 2559 ที่โรงแรมบีพีสมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัด
สงขลา นายทรงพล สวาสดิธ์ รรม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารภาคเอกชน มอบเกียรติบัตรแก่

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ ใี นการท�ำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะการสื่อสารที่ดี ทักษะการปรับตัวในชีวิตการท�ำงาน โดยมีนักศึกษาจากสถาบัน
การอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 5 แห่ง เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และวิทยาลัยสารพัดช่าง จ�ำนวน 200 คน
จังหวัดสงขลา โดย ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดอบรม
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักสูตรการ
เพิม่ ศักยภาพและพัฒนาก�ำลังคนเพือ่ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สงขลา ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2559 ซึ่งปัจจุบันตลาดแรงงาน

มีความต้องการผู้จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทแก่เยาวชน
ตัวแทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน
นานาชาติครั้งที่ 43 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธสาธารณรัฐบราซิลว่า
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นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายกสมาคม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีสินค้าอุปโภคและบริโภคในเมืองมะริดกว่า 90% น�ำเข้าจาก
ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
นักลงทุนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นตรงกันว่าการค้าเมืองมะริดมีอนาคต
- มะริด กล่าวว่า เป็นโอกาสทองของนักลงทุนไทย

“ในเรือ่ งการศึกษาระดับอาชีวะ วันนีร้ ฐั บาลให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ”
แนวคิดใหม่ของรัฐบาล “อาชีวะสร้างชาติ สร้างบุคลากรทางช่างฝีมอื ”
ดังนั้นอนาคตหรือความหวังของชาติจึงอยู่ที่พวกเราด้วย
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้
โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลได้ก�ำหนดให้
พื้นที่ต�ำบลสะเดา ส�ำนักขาม ส�ำนักแต้ว และต�ำบลปาดังเบซาร์ อ�ำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา เป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งจะส่งผลในทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว รวมทั้งน�ำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตในเขตพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่นักเรียน
นักศึกษาจะได้ไม่ตอ้ งเดินทางไกลไปหางานท�ำทีอ่ นื่ อีกทัง้ จังหวัดสงขลา

ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของแรงงานในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมด้าน
ก�ำลังคนเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างเสริมธุรกิจประเภทต่างๆ
ที่เกิดขึ้น โดยจัดให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ ข้างต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพที่มี
อยู่ของพวกเราและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเนื้อหา
หลักสูตรน�ำมาจากความต้องการบุคลากรในองค์กรของผู้บริหาร
ภาคเอกชน วิทยากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัย
สารพัดช่างสงขลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
ซึ่งจังหวัดสงขลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้
น�ำความรู้ไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
ข้อมูลจาก : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
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(English Presentation)

การน�ำเสนองานที่ดีนั้น ควรใช้ภาษาพูดที่ฟังง่าย ท�ำให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจน และที่ส�ำคัญควรมี
การจัดระเบียบเรียงหัวข้อเป็นล�ำดับ ผูฟ
้ งั จะได้ไม่งง ไม่สบั สน จึงขอยกตัวอย่างประโยคทีใ่ ช้ในการน�ำเสนอ
งานเป็นภาษาอังกฤษมาให้ทุกคนได้รู้กัน เผื่อจะเลือกใช้ประโยคเหล่านี้ในการน�ำเสนองาน
1. เริ่มต้นด้วยการเรียกความสนใจจากผู้ฟัง
Can I have your attention, please?
I’d like to get started, if I may.
2. แนะน�ำตนเอง
For those of you who don’t know me already, I’m…
I should probably start by introducing myself. I’m…
3. บอกจุดประสงค์
The aim of this presentation is to…
My purpose in presenting this to you is…
4. บอกระยะเวลาคร่าวๆ
I’ll try to finish this presentation by…
My presentation will last for approximately…
5. อธิบายผู้ฟังว่าเวลาไหนที่จะให้ถามได้
I will leave 10 minutes at the end for questions.
If you have any questions, I’ll be happy to answer them
at the end.
6. เกริ่นน�ำ
Before I start, I should probably explain that…
The reason why I want to tell you about this is…
7. สร้างความน่าติดตาม
Did you know that…?
I think this is an important (หรือ interesting) topic because…
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8. อธิบายสาระส�ำคัญและรูปแบบการน�ำเสนอ
I’m going to talk to you about…
I’d like to start by explain the title of my presentation.
9. สรุปโดยย่อ
To recap,…
To restate my main point,…
10. บอกผลสรุป
I think all this proves that…
The conclusion I would draw from that would be…
11. เรียกค�ำถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ฟัง
I will now answer any questions you may have.
I’d now like to invite questions and discussion.
12. กล่าวปิดการน�ำเสนอ
That brings me to the end of my presentation.
That is the end of my presentation.
13. กล่าวขอบคุณ
Thank you for listening.
Thank you very much for your attention.
อย่าลืมนะคะ!!! ว่าการน�ำเสนองานควรใส่ใจความเข้าใจของ
ผู้ฟัง เราไม่จ�ำเป็นต้องใช้ค�ำศัพท์ยากๆ แต่ถ้ามีก็ควรที่จะอธิบายไว้
ในสไลด์ แล้วการน�ำเสนองานของเราจะน่าติดตามขึ้นเยอะ หวังว่า
คงจะมีประโยชน์ส�ำหรับการน�ำเสนองานของผู้อ่านนะคะ ลองเอา
เทคนิคไปใช้กันดูแล้วพบกันฉบับหน้าคะ.. Bye!!!
ที่มา : http://www.dailyenglish.in.th/english-presentation/

สารพัน ปัญหา
หากแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วย หรือไม่สบาย จะได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างไร?

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก�ำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการ
จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีใบอนุญาตการท�ำงาน (Work permit) และ
มีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากน�ำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขแล้วจะได้รับ
ความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน
ในกรณีลกู จ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงานให้นายจ้าง จะมีกองทุนเงินทดแทน จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลกู จ้าง โดยนายจ้าง
ต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที และต้องแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อส�ำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน ส่วนลูกจ้าง
สามารถแจ้งเรื่องขอรับเงินทดแทนเองได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้วินิจฉัยจ่ายเงินทดแทน
ให้ลูกจ้างตามสิทธิที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
ในกรณีดงั กล่าว หากนายจ้างมีแรงงานต่างด้าว เช่น เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งนายจ้างน�ำส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคม เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน ลูกจ้างสามารถรับเงินทดแทนได้
ปัจจุบันส�ำนักงานประกันสังคมจัดแบ่งแรงงานต่างด้าวที่ได้รับความคุ้มครองออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตท�ำงาน (Work permit) สามารถเข้า
สู่ระบบประกันสังคมได้
2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแต่ผา่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติเรียบร้อยแล้ว มีหนังสือเดินทางชัว่ คราว (Temporary Passport) หรือเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of identity) และใบอนุญาตท�ำงาน (Work permit) สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
3. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง แต่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีให้รับจ้างท�ำงานเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับ
เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ซึ่งยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน ขอให้ญาติรีบแจ้ง
การประสบอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประกันสังคมจะด�ำเนินการให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่รับจ้าง
ท�ำงานโดยตรงเป็นจ�ำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างไทยและลูกจ้างต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตท�ำงานได้รับ
สอบถามข้อมูลได้ที่ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : http://www.sso.go.th

รอบรั้ว รอบโลก

กรมแรงงานฮ่องกงริเริ่มโครงการน�ำร่อง
ด้านการบริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านจิตใจ
และอารมณ์แก่คนหางานทุพพลภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 กรมแรงงานฮ่องกง (Labour Department)

โดยกองการบรรจุงานแบบคัดเลือก (Selective Placement Department) เริ่มด�ำเนินการ
โครงการน�ำร่อง (pilot project) ด้านการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านจิตใจและอารมณ์แก่
คนหางานพพลภาพ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการท�ำงาน โดยการคัดเลือกและมอบหมาย
ให้องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร (Non-government Organization) จัดการบริการดังกล่าว

Mr. Matthew Cheung Kin-chung รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ (Secretary for Labour and Welfare)

กล่าวว่า “นโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการท�ำงานของ ผู้ทุพพลภาพ ก็เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ โดยการเสริมหรือแก้ไข
ให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถท�ำงานได้ โดยสร้างผลงานตามความสามารถหรือความถนัดของตนที่มีอยู่”
“ในการให้บริการด้านการจัดหางานแก่ผู้ทุพพลภาพ กรมแรงงานจัดท�ำโครงการปฐมนิเทศก่อนการท�ำงาน (Work Orientation and
Placement Scheme) มุ่งยกระดับให้ผู้ทุพพลภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยการเตรียมความพร้อมก่อนการท�ำงาน กระตุ้น
ให้นายจ้างจ้างผู้ทุพพลภาพเข้าท�ำงานโดยกรมแรงงานเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับนายจ้างด้วย ทั้งนี้โครงการน�ำร่องที่
จัดท�ำขึ้นใหม่นี้ จะสามารถยกระดับการให้บริการด้านการจัดหางานส�ำหรับผู้ทุพพลภาพมากขี้น”
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ถาม
ตอบ

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีของการด�ำเนินโครงการน�ำร่อง กรมแรงงานแต่งตั้งองค์กร Baptist Oi Kwan Social Service ให้เป็นหน่วยงาน
ให้บริการด้านการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำทางจิตใจและอารมณ์ให้กับผู้ทุพพลภาพที่ลงทะเบียนคนหางานไว้กับกรมแรงงาน โดยมีนักสังคม
สงเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  ช่วยแก้ไขปัญหาทางอารมณ์จิตใจของผู้ทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นได้
จากปัญหาความพิการหรือปัญหาครอบครัว เพือ่ ให้พวกเขาสามารถหางานและท�ำงานทีเ่ หมาะสม ขณะเดียวกันก็สง่ เสริมให้พวกเขาใช้ความสามารถ
ที่มีอยู่ในการท�ำงานให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากโครงการน�ำร่องดังกล่าว ในกระบวนการจัดหางานให้กับผู้ทุพพลภาพ กรมแรงงานมีการให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การบริการจัดหางาน การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการจ้างงาน การจับคูต่ ำ� แหน่งงานและการส่งต่อ ตลอดจนการติดตามผลหลังการบรรจุงาน
ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53188/1473654861

อาชีพมั่นคง

อยากค้าขาย แต่หาท�ำเลยาก
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รถขายอาหารและเครื่องดื่มเคลื่อนที่
คือทางออก

การค้าขายนั้น เรื่องท�ำเลที่ตั้งส�ำคัญที่สุด ยิ่งเป็นอาหารแก้หิว
เครือ่ งดืม่ ดับกระหาย เช่น ไส้กรอก แฮมเบอร์เกอร์ กาแฟ ขนมปังสังขยา
ต่างๆ เหล่านี้ยิ่งเห็นได้ชัด การมองหาที่ที่คนเห็นได้ง่ายและมีคนเดินผ่าน
ไปมาเป็นจ�ำนวนมากแล้วใช้รถขายกาแฟเคลือ่ นทีห่ รือรถขายของเคลือ่ นที่
ไปจอดรอรับลูกค้าย่อมดีกว่าการเช่าร้านค้าที่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน
จุดเด่นของการใช้รถขายของเคลื่อนที่ช่วยประกอบธุรกิจ

1. สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีอิสระในการค้าขาย เช่น
ไปตามสถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาล หรือขายในสถานที่ประจ�ำวัน
ของแต่ละสัปดาห์ หรือแม้แต่มีการเช่าเหมาเพื่อให้ไปออกงานอีเว้นท์
ต่างๆ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและมีรายได้มากขึ้น
2. มีจดุ เด่น จ�ำง่าย ผูป้ ระกอบการสามารถตกแต่งรถขายของ
ให้ดสู วยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดใจคนเดินผ่านไปมา และอยาก
แวะมาอุดหนุนได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มวัยรุ่น
และคนทั่วไป
3. การดูแลรักษาง่ายกว่า การท�ำความสะอาดและการจัดการ
ในพื้นที่จ�ำกัดของรถขายของเคลื่อนที่ เป็นการลดพื้นที่ให้น้อยที่สุดแต่
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ใช้เวลาท�ำความสะอาดน้อยและพร้อมเปิดร้าน
ในวันต่อไปได้ทันที พนักงานมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น
4. ยืดหยุน่ ในการบริหารจัดการ รถขายของเคลือ่ นทีส่ ามารถ
จัดการขายของได้หลากหลายเบ็ดเสร็จ อาจจะเน้นเฉพาะการขาย
เครื่องดื่ม หรือเพิ่มส่วนที่ปิ้งขนมปังหน้ารสต่างๆ ขายไปพร้อมกัน
หรือจะเน้นการขายอาหารเพื่อสุขภาพที่ก�ำลังเป็นที่นิยมก็ได้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความนิยมของพื้นที่และงานเทศกาล
5. ใช้พนักงานน้อยกว่า เนื่องจากภายในรถมีพื้นที่จ�ำกัด
อยู่แล้วจึงเหมือนเป็นการสร้างข้อจ�ำกัดในตัวอาจจะมีพนักงานเพียง
3 - 4 คนก็สามารถช่วยกันจัดการร้านได้แล้ว ท�ำให้สามารถลดต้นทุน
ด้านการจ้างแรงงานลงได้ มีก�ำไรเหลือมากขึ้น
6. ประหยัดงบลงทุน เพราะว่ามีราคาถูกกว่าการเช่าหรือเซ้ง

10

ร้านค้าห้องตึกแถวริมถนน และสามารถเริ่มกิจการได้เร็ว ปัจจุบันมี
ผู้บริการช่วยให้การลงทุนธุรกิจรถขายของเคลื่อนที่ที่มาพร้อมกับการ
จ�ำหน่ายรถยนต์ทต่ี กแต่งดัดแปลงสภาพให้พร้อมค้าขายรวมถึงสูตรและ
เครือ่ งมือการท�ำอาหารขายไปพร้อมกัน พร้อมกับการเทรนนิง่ ให้ในระยะ
หนึ่งด้วย นับว่ามีความสะดวกมาก

งบประมาณในการลงทุน

เบื้องต้นจะเป็นค่าซื้อรถขายของเคลื่อนที่ ซึ่งจะอยู่ในหลัก
300,000 บาท และมีค่าตกแต่งอีกประมาณ 100,000 บาท ซึ่งมีผู้ผลิต
หลายรายที่แข่งขันกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนในเรื่อง
ประสิทธิภาพของรถ ความแข็งแรงทนทาน ค่าบ�ำรุงรักษา รวมถึง
รูปแบบการตกแต่ง หลายผู้ขายมีการให้บริการผ่อนช�ำระในระยะยาว
ได้ด้วย เช่น 4 - 5 ปี

ไอเดียการขายของด้วยรถขายของเคลื่อนที่นั้นไม่มีข้อจ�ำกัด

ยิ่งคุณขายสินค้าที่คุณมีความชอบอยู่แล้วก็จะสนุกมากขึ้น เช่น
การขายกาแฟสูตรต่างๆ หรือเครือ่ งดืม่ หลากรสชาติ น�ำ้ ผลไม้เพือ่ สุขภาพ
แซนด์วิช ขนมปัง เบเกอรี่ หรือจะขายเสื้อผ้า ของที่ระลึก IT Gadget
หรือข้าวสารอาหารแห้งก็ยังได้ ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ลงทุนและ
ความต้องการตามแต่ละท�ำเล
ถ้าได้ท�ำธุรกิจที่ชอบแล้ว แน่นอนว่าผลก�ำไรก็จะติดตามมา
อย่างแน่นอนและจะมาเร็วกว่าการเปิดร้านค้าด้วย เพราะรถขาย
ของเคลื่อนที่เป็นการตั้งร้านค้าที่สามารถเลือกสถานที่ที่มีท�ำเลดีๆ
มีคนผ่านไปมาจ�ำนวนมากได้ อาชีพค้าขายด้วยรถขายของเคลื่อนที่
จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : http://www.108archeep.com

Smart DOE

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานย�ำ้ !

กรมการจัดหางานน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ไปสู่ Thailand
4.0
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมการจัดหางาน เพื่อน�ำไปเป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย สามารถตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และกรมการจัดหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ
ห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีโครงการส่งเสริมอาชีพ
กว่า 300 โครงการ ซึง่ มีความสอดคล้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพของกรมการจัดหางานทีด่ ำ� เนินการอยูใ่ นขณะนี้ ดังนัน้ จึงขอให้กรมการจัดหางาน
น้อมน�ำแนวทางตามพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เพื่อสานต่อพระราชปณิธานที่มุ่งหวังให้
บ้านเมืองและประชาชนทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งกรมการจัดหางานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การมีงานท�ำเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม และส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงขอให้บุคลากรมีความตระหนัก
และภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ของตนเอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 สรุปเบื้องต้นได้ดังนี้
1. การปฏิรปู องค์กร กรมการจัดหางานจะต้องปรับเปลีย่ นบทบาท ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ภารกิจ โครงสร้างให้ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสอด บูรณาการ การท�ำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ครบวงจร รวมทั้งสามารถ
รับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน วาระเร่งด่วน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สังคมภายนอกได้
7. สร้างความสมดุลในตลาดแรงงาน โดยคนไทยทุกคนต้อง
8 ด้าน และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ในการท�ำงานต้องท�ำงานโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ มีงานท�ำ  นายจ้าง/สถานประกอบการต้องไม่ขาดแคลนแรงงาน รวมทั้ง
ุ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ชาติเป็นส�ำคัญ พร้อมทุ่มเท ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และต้องยึดถือนโยบาย จัดหาคนท�ำงานทีม่ คี ณ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงแรงงานเป็นกรอบแนวทาง ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ การด�ำเนินการต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนการบริหารจัดการก�ำลังคนให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศ
ประชาชน และสังคมโดยรวม
8. เตรียมความพร้อมด้านแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3. สร้างนวัตกรรมใหม่ในการท�ำงาน ต้องคิดใหม่ ท�ำใหม่
เช่น ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับการจ้างงานรูปแบบใหม่ ในกลุ่มที่มี ทุกกลุม่ เป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยด�ำเนินการเชิงรุก ทัง้ ในสถานศึกษา
ความต้องการเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น มีการปรับปรุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพให้กับทหารกองประจ�ำการ
กฎหมาย และกฎระเบียบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและ เพื่อให้มีงานท�ำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และน�ำไปสู่การมี
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ เร่งด�ำเนินการออกกฎหมายล�ำดับ งานท�ำอย่างยั่งยืน
9. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ต้องมีการส�ำรวจความ
รองให้แล้วเสร็จ มีการใช้เทคโนโลยีในการด�ำเนินงาน การปฏิบัติงาน
ต้องเน้นการปฏิรูป โดยเร่ง ปรับ เปลี่ยน ยกเลิก และแปรสภาพ ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างแท้จริง เร่งในเรือ่ งการน�ำเข้าตาม MOU
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการ
เพื่อพัฒนาคนไทยไปสู่ Thailand 4.0
4. ปรับบทบาทในการท�ำงาน การท�ำงานต้องครบวงจรต้อง เจรจากับประเทศคู่ภาคี จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง
วางแผนถึงอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และบูรณาการความ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น โดยบูรณาการ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการด�ำเนินงานต้องมีผลสัมฤทธิ์ที่ การท�ำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีช่องทางในการ
เป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดชัดเจน เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ติดต่อสือ่ สารส�ำหรับแรงงานต่างด้าวเพือ่ ให้ความคุม้ ครองตามมาตรฐาน
การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ให้เน้นผลลัพธ์ท่ีจ�ำนวนผู้ได้รับการ สากล
10. เร่งด�ำเนินการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจให้มีผล
บรรจุงาน โดยคนไทยทุกคนต้องมีงานท�ำ เป็นต้น
5. ท�ำงานเชิงรุก โดยด�ำเนินการในลักษณะการป้องกันเชิงรุก บังคับใช้โดยเร็ว และด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น
อย่างครบวงจร ต้องมีการวางแผนในการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันผลกระทบ การตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าว เพือ่ ให้ทำ� งานได้เฉพาะทีอ่ นุญาต
ทีจ่ ะเกิดขึน้ และต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูใ้ ห้กบั ผูม้ สี ว่ นได้ ส่วนเสีย เท่านั้น
11. ในเรื่อง Zero Corruption ขอให้เน้นย�้ำนโยบายโปร่งใส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน
6. บุคลากรของกรมการจัดหางานจะต้องรับรู้ รับทราบถึง ไร้ทจุ ริต ควบคุม ก�ำกับ ดูแล พร้อมทัง้ มีมาตรการด�ำเนินการอย่างชัดเจน
การด�ำเนินงาน บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และของหน่วยงานอื่น และจริงจัง
ที่มา : www.doe.go.th
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ร้อยแปด พันเรื่อง

มารยาท

ในที่ประชุม
มารยาทในทีป่ ระชุมเป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงการให้เกียรติกนั
และเคารพในการแสดงความคิดเห็นของกันและกัน ซึ่งใน
ห้องประชุมส่วนใหญ่หรือการประชุมส่วนมากมักมีความ
ตึงเครียดอยู่เสมอ ดังนั้นการรักษามารยาท ที่ดีจะช่วยท�ำให้
บรรยากาศการประชุมนัน้ ไม่ตงึ เครียดจนเกินไป และอยูใ่ นวิสยั
ทีพ่ ดู คุยกันได้อย่างมีเหตุมผี ล อย่างน้อยก็ไม่มานัง่ เสียอารมณ์
กับการเสียมารยาทของผู้ร่วมประชุม
ส�ำหรับมารยาทที่ดีในการประชุมหรือในที่ประชุมนั้น ครอบคลุมตั้งแต่การแต่งกาย การพูด การแสดงความเห็นต่างๆ
การแสดงความเคารพในที่ประชุมและอื่นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องใส่ใจ ดังนี้
1. การแต่งกายต้องสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ไม่แต่งกาย
รุ่มร่ามหรือรัดตัวจนเกินไป ไม่ใส่สีฉูดฉาด และควรแต่งกายให้
ถูกกาลเทศะ
2. ควรตรงต่อเวลาการเข้าประชุม ไม่ควรมาสาย ถ้าไม่
สามารถเข้าประชุมได้ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบล่วงหน้า และ
ทุกครั้งที่เข้าและออกจากห้องประชุมควรท�ำความเคารพผู้เป็น
ประธานที่ประชุม
3. ตั้งใจฟังเรื่องที่ประชุมอย่างสนใจ อย่าท�ำสิ่งอื่นในขณะ
ประชุม เช่น เขียน อ่านหนังสือ นั่งผิวปากเล่น ตัดเล็บ หักนิ้วมือ
เขย่าขา เป็นต้น ถ้ามีข้อสงสัยให้ซักถามประธาน ขณะเดียวกัน
อย่าเอาจริงเอาจังกับข้อโต้เถียงและความขัดแย้งจนเกินไป เพราะ
การประชุมเป็นการหาข้อตกลงร่วมกันมิใช่การเอาชนะกัน
4. ท�ำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักอดทนฟังเรื่องราวที่ผู้อื่นก�ำลัง
แสดงความคิดเห็นให้จบก่อน ว่าเขาต้องการแสดงความคิดเห็น
หรื อ บอกอะไร ไม่ พู ด แทรกหรื อ ตั ด บทไม่ ใ ห้ พู ด ขณะที่ ผู ้ อื่ น
ก�ำลังแสดงความคิดเห็น
5. เวลาพูดควรใช้เหตุผล หลักการและความจริง ไม่ใช้
อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่จะเอาชนะอย่างเดียวหรือต้องการพูด

ปกป้องตนเองก่อนทีจ่ ะฟังเรือ่ งราวให้จบ จะท�ำให้ทปี่ ระชุมปัน่ ป่วน
ไร้ระเบียบ และท�ำให้การประชุมไร้ประสิทธิภาพ ต้องรู้จักระงับ
อารมณ์ ถ้ามีใครบางคนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของตน
6. ใช้คำ� พูดทีด่ ใี นการประชุม ไม่พดู เสียดสี กระทบกระแทก
หยาบคายในที่ประชุมหรือแสดงอากัปกิริยาก้าวร้าวในที่ประชุม
ต้องให้เกียรติแก่สมาชิกผู้เข้าประชุมด้วยกัน โดยรู้จักฟังเหตุผล
ของคนอื่นและยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้อง
7. เมื่อต้องการแสดงความเห็น ต้องไม่ใช่นั่งเฉยๆ โดย
ไม่ยอมพูดอะไรเลย และกล้าที่จะออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน
เพื่อให้เรื่องเป็นไปโดยถูกต้อง
8. อย่าหลับในที่ประชุมและไม่ควรสูบบุหรี่ในที่ประชุม
เว้นแต่ในที่ประชุมจะจัดไว้ให้ อย่าท�ำให้ห้องประชุมสกปรก เช่น
เขี่ยบุหรี่ลงพื้น ขยุ้มกระดาษลงพื้น เป็นต้น
มารยาทในการประชุมท�ำให้คนเรารูส้ กึ ดีตอ่ กัน แม้เป็นสิง่ ที่
ดูเล็กน้อยแต่กส็ ำ� คัญ เพราะการมีมารยาทดีเปรียบเสมือนมีอาภรณ์
ประดับกาย เป็นที่ชื่นชมและยอมรับของบุคคลรอบข้าง และมัก
ประสบความส�ำเร็จในชีวติ หน้าทีก่ ารงานเนือ่ งจากได้รบั การยอมรับ
และเชื่อถือทางสังคม
โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์โพสต์ TODAY วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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