กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
อำคำรศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน ชัน้ ๑
ตำบลแก่งเลิงจำน อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
โทรศัพท์/โทรสำร : ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑,E-mail: msm@doe.go.th
Homepage: doe.go.th/mahasarakham, Facbook: สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม

“ พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้าเลอค่า ตักศิลานคร”

๒

สาระดีๆในเล่ม

ทักทายก่อนเปิดเล่ม
สวัสดีครับ...พบกันอีกเช่นเคยกับวำรสำรสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดมหำสำรคำมและตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือนกันยำยน 2560
เผยแป๊บเดียวก็เข้ำฉบับที่ 9 แล้ว แต่เนื้อหำสำระต่ำงๆยังดีดีเหมือนเดิม
เพื่อให้ผู้ติดตำมได้อ่ำนเช่นเคย ว่ำแล้วเรำมำติดตำมกันเลยครับครับ.....

คณะผู้จัดทำ

ผลกำรปฎิบัติงำน เดือนสิงหำคม ๒๕๖๐
- (3 ส.ค.60) จัดวันแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำ ณ โรงเรียนมัธยมยำงสีสุรำช
อำเภอยำงสีสุรำช จังหวัดมหำสำรคำม มีนักเรียนเข้ำร่วม จำนวน 180 คน
- (10-11 ส.ค.60) ออกตรวจบูรณำกำรร่วมกับคณะทำงำนบูรณำกำรป้องกัน
กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนจังหวัดมหำสำรคำม ที่ทำกำรปกครองจังหวัดมหำสำรคำม กอ.
รมน.มค.จ.มค. ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน,แกดำ และวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน
2 ครั้ง 4 แห่ง 66 คน
- (3 ส.ค.60) จัดวันแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำ ณ โรงเรียนปอพำนพิทยำคม
รัชมังคลำภิเษก ตำบลปอพำน อำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม มีนักเรียนเข้ำร่วม
จำนวน 210 คน
- (16 ส.ค.60) ออกตรวจสอบแรงงำนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกำรในพื้นที่
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 2/1 แห่ง/คน
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ที่ปรึกษำ
นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
คณะทำงำน
นำงสำวนัทธ์หทัย หำรทวี, นำงสำวฉวีวรรณ สินเธำว์,นำงละออง ศรีคลัง,
นำยสมบัติ จักรทุม, นำงสำวธัญญำรัตน์ ดำหำญ, นำยเอกรำช สีหรำช ,
นำยอริยพงษ์ ไชยเยศ, นำงนำฎลัดดำ เทียนไทย, นำยกิจประชำ เทียนไทย,
นำยธนำกรณ์ สมเตชะ

๓

ข่าวจัดหางานในประเทศ
แรงงำนเผยปี 2559 คนไทยมีค่ำจ้ำงต่อเดือนสูงสุด 45,000 บำท พบส่วนใหญ่อยูใ่ นภำคอุตสำหกรรม
และภำคบริกำร แนะเรียนสำยอำชีพ หำงำนง่ำย รำยได้ดี
นำยวรำนนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน โดยกองบริหำรข้อมูล
ตลำดแรงงำนได้รวบรวมข้อมูลตำแหน่งงำนว่ำงจำกกำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศมำทำกำรวิเครำะห์และจัดทำค่ำจ้ำงรำยอำชีพ
ปี 2559 ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำคนไทยได้รับค่ำจ้ำงต่อเดือนสูงสุด 45,000 บำท ต่ำสุด 7,800 บำท และค่ำจ้ำงเฉลี่ย 9,801
บำท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่ำค่ำจ้ำงต่อเดือนสูงสุดเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 18.42 ที่ได้รับค่ำจ้ำงต่อเดือน
สูงสุด 38,000 บำท ขณะเดียวกันค่ำจ้ำงเฉลี่ยยังเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.73 ซึ่งมีค่ำจ้ำงเฉลี่ยอยู่ที่ 9,730 บำท โดย
ค่ำจ้ำงต่อเดือนสูงสุดอยู่ในภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร 45,000 บำท รองลงมำภำคเกษตรกรรม 40,000 บำท อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดในปริมณฑลและภำคกลำงมำกสุด ขณะที่ค่ำจ้ำงเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดอยู่ในหมวดอำชีพผู้บัญญัติกฎหมำย
ข้ำรำชกำรอำวุโส ผู้จัดกำร 14,841 บำท รองลงมำผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ 12,758 บำท ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง 10,749 บำท เสมียน เจ้ำหน้ำที่ 10,072 บำท ตำมลำดับ
สำหรับอำชีพที่มีค่ำจ้ำงเฉลี่ยต่อเดือนมำกที่สุดคือวิศวกรเหมืองแร่ทั่วไปและผู้ติดตั้งเครื่องเจำะ(กำรเจำะบ่อน้ำมัน)
40,000 บำท ช่ำงทอพรมด้วยเครื่องจักร 26,000 บำท นักอินทรีย์เคมีและผู้ประมำณกำร (งำนวิศวกรรม) 25,000 บำท
ต้นเรือ 22,000 บำท และนักเภสัชวิทยำ 21,900 บำท ตำมลำดับ

ข่าวต่างประเทศ
การลักลอบทางานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวจัดหางานต่างประเทศ

นายปรีช า อินทรชาธร จัดหางานจั ง หวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้ง จากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ช่วยเหลือหญิงไทย จานวน ๑๐ คน ซึ่งเดินทางไปประกอบอาชีพนวดแผนไทยในร้านสปาไทย
ชื่อ จินมู่เจียง นครเทียนจิน โดยหญิงไทยทั้งสิบรายได้รับการตรวจ ลงตราประเภทท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ และพานักอยู่เกินกาหนดการ
ตรวจลงตรา (overstay) เป็นเวลาเกือบ ๑๘๐ วัน ซึ่งหญิงไทยทุกคนให้ข้อมูลว่า ก่อนเดินทางไปทางานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการติดต่อผ่าน
บัญชีเฟสบุ๊คของนางสาวเรวดี ตั้งกิจสมบัติ เพื่อชักชวนไปทางานนวดแผนไทยและหลอกล่อเกี่ยวกับผลตอบแทนที่สูง และชีวิตที่สุขสบายเมื่อ ไปทางานที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจ่ายเงินเป็นค่านายหน้าให้นางสาวเรวดีฯ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเมื่อไปถึงนครเทียนจิน ต้องจ่ายเงินเป็นค่าดาเนินการ
เรื่องการตรวจลงตราให้นายจ้างอีกประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ หญิงไทยทั้งสิบรายเดินทางไปทางานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไม่มีการทาสัญญาว่าจ้างและถูกหลอกลวงว่า เมื่อเดินทางถึงนายจ้างจะ
จัดหา อพาร์ทเมนท์ส่วนตัว มีแม่ครัวและคนทาความสะอาดคอยให้บริการ แต่เมื่อเดินทางถึงนายจ้างได้ยึดหนังสือเดินทาง และให้อยู่ในอพาร์ ทเมนท์รวม
ไม่มีแม่ค รัวและคนทาสะอาดแต่อย่างใด ต้องออกค่าน้าค่าไฟเอง นอกจากนี้ หญิงไทยจะได้รับเงินเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ หยวน (คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ
๓๐,๐๐๐ บาท) แต่ถูกหักเงินเดือนไป ๓ เดือนแรก เพื่อเป็นค่าประกันการหลบหนี โดยตลอดเวลาที่ทางานอยู่ได้พยายามสอบถามความคืบหน้าเรื่องการ
ดาเนินการตรวจลงตราให้ถูกต้อง แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงโดยนายจ้างอ้างว่า อยู่ระหว่างดาเนินการ และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจ้างได้คืนหนังสือ
เดิน ทางให้ ทุกคน แจ้ง ว่าไม่ส ามารถดาเนินการตรวจลงตราให้ ได้ และต้ องเสีย ค่าปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ หยวน และเดินทางออกนอกสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
กรมการจั ด หางานขอเตื อ นผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทางไปท างานในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อย่ า เดิ น ทางเข้ า ไปท างานอย่ า งผิ ด กฎหมาย
และอย่าหลงเชื่อการประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการหลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวง
และตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาส ารคาม
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐ – ๑ หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘ – ๙ ในวันและเวลาราชการ

๔

ข่าวงานแนะแนวอาชีพ
และอาชีพอิสระทีน่ า่ สนใจ
อาชีพอิสระการทาขนมปัง - สังขยา และนมสด

เงินลงทุน
ครั้งแรกประมำณ 6,000 บำท ขึ้นไป (เตำแก๊สพร้อมถัง
รำคำประมำณ 2,500 บำท ตู้กระจก รำคำ 2,000 บำท นมสด
รำคำประมำณ 16 บำท / กิโลกรัม) รำยได้ ประมำณ
800 - 1,000 บำท / วัน
วัสดุ/อุปกรณ์
เตำแก๊สพร้อมถัง ตู้กระจก หม้อ ทัพพี ซึ้งนึ่ง ผ้ำขำวบำง
จำน ถ้วย แก้ว ถุงพลำสติก และหลอดดูด
แหล่งจำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์
ร้ำนค้ำทั่วไป ห้ำงสรรพสินค้ำ แหล่งจำหน่ำยนมสด ฟำร์มโค
นมต่ำง ๆ
วิธีทำ
นำขนมปังที่ใหม่ เนื้อนุ่ม และมีกลิ่นหอมมำหั่นเป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมพอคำ แล้วนำไปนึ่งให้อุ่นเสริฟใส่จำนหรือใส่ถุงให้ลูกค้ำ
พร้อมสังขยำ ส่วนผสมสังขยำทำขนมปัง (กลิ่นใบเตย)
มะพร้ำวขูดขำว 1/2 กิโลกรัม นมสดจืด 1 1/2 ถ้วยตวง น้ำตำล
ทรำย 1 1/2 ถ้วยตวง ไข่ไก่ 3 ฟอง เกลือ 1/3 ช้อนโต๊ะ ใบเตย
สด 3 ใบ แป้งสำลี 3 ช้อนโต๊ะ แป้งมัน 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
1. นำมะพร้ำวมำคั้นกับน้ำอุ่น ๆ ให้ได้กะทิ 3 ถ้วยตวง และ
นำใบเตยสดที่ตำละเอียดมำคั้นกับน้ำ กรองกำกใบเตยออก ให้ได้
น้ำใบเตย 5 ช้อนโต๊ะ
2. นำนมสดจืดใส่หม้อ ใส่ไข่ (เฉพำะไข่แดง) คนให้เข้ำกัน ใส่
น้ำตำล เกลือ น้ำกะทิ คนให้เข้ำกัน แล้วจึงใส่น้ำใบเตย คนให้ทั่ว
อีกครั้ง
3. นำแป้งสำลีและแป้งมันละลำยน้ำเล็กน้อย ค่อย ๆ เทใส่ผสม
ลงในหม้อ คนให้เข้ำกันทั้งหมด
4. นำหม้อขึ้นตั้งไฟอ่อน ๆ คนไปเรื่อย ๆ จนแป้งขึ้นเงำและ
สุกทั่วจึงยกลง
วิธีทำนมสด
1. นำนมสดที่ซื้อมำ
นึ่งเสียก่อน แล้วจึงผสม
กับน้ำตำลทรำยขำวใน
อัตรำส่วน นมสด 2 - 3
ลิตร /น้ำตำลทรำย 1
1/2 ถ้วยตวง คนให้
ละลำยเข้ำกัน
2. เมื่อลูกค้ำส่งนมสดร้อน ให้นำนมสดที่ผสมแล้วในข้อ 1 ไป
อุ่นให้ร้อนเล็กน้อย หำกสั่งนมสดเย็น ก็ใส่น้ำแข็ง
เสริฟใส่แก้วหรือถุงให้ลูกค้า

๕

สถำนกำรณ์จ้ำงงำนจังหวัดมหำสำรคำม

๖

ข่าวงานต่างด้าว
รมว.แรงงำนยำ! อย่ำเชื่อข่ำวลือ ! ไม่มีกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวอีกรอบ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนย้ำอย่ำเชื่อข่ำวลือ ไม่มีกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองผิดกฎหมำยอีก
รอบ แนะใช้ระบบนำเข้ำตำม MOU เน้นศูนย์รับแจ้งกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว 15 วัน เป็นมำตรกำรชั่วครำว เพื่อให้นำยจ้ำงและ
แรงงำนต่ำงด้ำวได้เตรียมกำรและดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อน 1 มกรำคม 2561
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ชี้แจงกรณีที่มีข่ำวลือในกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวและ
ผู้ประกอบกำรบริษัทนำเข้ำแรงงำนว่ำ รัฐบำลไทยเตรียมยืดระยะเวลำผ่อนผันกำรใช้พระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำน
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนดและจะเปิดรับจดทะเบียนให้แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยและออกบัตรสีชมพูรอบ
ใหม่เพื่อให้แรงงำนผิดกฎหมำยอยู่ในไทยได้ตอ่ ไปโดยไม่ตอ้ งเดินทำงกลับประเทศไปทำเอกสำร เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงำนขอ
ย้ำว่ำพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีไม่มีนโยบำยเปิดจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวให้กับแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองผิด
กฎหมำยอีกรอบ ดังนั้น หำกนำยจ้ำงและสถำนประกอบกำรประสงค์จะจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวขอให้จ้ำงแรงงำนที่เข้ำเมืองอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำยในระบบ MOU เท่ำนั้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงำนได้อำนวยควำมสะดวกให้นำยจ้ำงสำมำรถดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง
หรือมอบอำนำจให้ผู้รับอนุญำตนำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศดำเนินกำรแทนได้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนกล่ำวย้ำว่ำ สำหรับศูนย์รับแจ้งกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวให้บริกำรตั้งแต่วันที่ 24
กรกฎำคม – 7 สิงหำคม 2560 นั้น เป็นเพียงมำตรกำรชั่วครำวที่รัฐบำลและกระทรวงแรงงำนดำเนินกำรเพื่อให้นำยจ้ำงและ
แรงงำนต่ำงด้ำวที่มีกำรจ้ำงงำนและทำงำนอย่ำงไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยได้ดำเนินกำรให้ถูกต้องก่อนทีม่ ำตรำ 101 102 119 และ
122 แห่ง พ.ร.ก.กำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2561 เท่ำนั้น
สอบถำมรำยละเอียดและติดต่อได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694

กฎหมายแรงงาน
ที่ควรทราบ

เตือน ใช้บริการนายหน้าเถื่อนนาเข้าแรงงานต่างด้าว โทษสูง!!
จำกกำรที่แรงงำนต่ำงด้ำวเดินทำงกลับประเทศเพื่อไปดำเนินกำรตรวจสัญชำติและกลับเข้ำมำทำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
ในช่วง 180 วัน ที่ชะลอบทลงโทษนำยจ้ำงและคนต่ำงด้ำวใน 4 มำตรำ จึงส่งผลให้นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรต่ำงๆ ขำดแคลน
แรงงำน จำเป็นต้องนำเข้ำแรงงำนเข้ำมำใหม่โดยใช้บริกำรของนำยหน้ำและโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นช่องทำงให้กระบวนกำรนำยหน้ำอ้ำงกับ
นำยจ้ำงหรือผู้ประกอบกำรว่ำสำมำรถนำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนในประเทศได้ โดยเรียกเก็บเงินค่ำใช้จ่ำยเป็นจำนวนมำก ทั้งนี้ผู้ที่
นำเข้ำแรงงำนได้นนั้ มี 2 กลุ่มคือ 1) นำยจ้ำงนำเข้ำด้วยตนเอง และ 2) ผู้รับอนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนในประเทศ (บริษัท
นำเข้ำ) ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมกำรจัดหำงำน ขอยำเตือน ว่ำหำกผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่ำสำมำรถนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับ
นำยจ้ำงในประเทศหรือสำมำรถหำลูกจ้ำงซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวให้กับนำยจ้ำง และโดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้น ได้ไปซึง่ เงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 บำท ถึง 1,000,000 บำทต่อ
คนต่ำงด้ำว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ
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ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม

๘

ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 ส.ค 60 เวลำ 14.00น.จัดหำงำนจังหวัดจัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรตรวจสอบ
คัดกรอง ควำมสัมพันธ์นำยจ้ำง-ลูกจ้ำงแรงงำน ต่ำงด้ำวจังหวัดมหำสำรคำม ณ ห้องประชุมตักสิลำ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม โดยมีสวัสดิกำรและคุ้มแรงงำนจังหวัด และเจ้ำหน้ำทีใ่ น
สังกัดกระทรวงแรงงำนเข้ำร่วมประชุม

วันที่ 8 ส.ค.60 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำมได้ทำกำรคัดกรอง
นำยจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวของจังหวัดมหำสำรคำมโดยมีเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงแรงงำน ทั้ง 5 หน่วยงำนร่วมคัดกรอง

วันที่ 10 ส.ค.60 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำมร่วมกิจกรรมปลูกดอก
ดำวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณในหลวง ร.9 บริเวณศูนย์รำชกำรกระทรวง
แรงงำนจังหวัดมหำสำรคำม โดยกำหนอดออกดอกบำนสพรั่ง ช่วงวันที่ 25-26
ตุลำคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกำลที่ 9
เป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้

วันที่ 12 ส.ค.60 นำยปรีชำ อินทรชำธร จัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
พร้อมเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม ร่วมงำนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในรำชกำลที่9 เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ 12 สิงหำคม 2560

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม จัดวันแนะแนวอำชีพ
ในสถำนศึกษำ ณ โรงเรียนปอพำนพิทยำคมรัชมังคลำภิเษก ตำบลปอพำน
อำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำมกระทรวงแรงงำน ต.แก่งเลิงจำน อ.เมือง
จังหวัดมหำสำรคำม มีนักเรียนเข้ำร่วมจำนวน 210 คน

วันที่ 16 ส.ค 60 เวลำ 17.00 น.สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
โดยจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม(นำยปรีชำ อินทรชำธร) พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ร่วม
กิจกรรมนันทนำกำรเพื่อสุขภำพและควำมอบอุ่นในครอบครัว ณ ลำนสวนสุขภำพ
จังหวัดมหำสำรคำม

