กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษำยน พุทธศ ักรำช ๒๕๖๐

สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๑
ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑,E-mail: msm@doe.go.th
Homepage: doe.go.th/mahasarakham

๒

สาระดีๆในเล่ม

ทักทายก่อนเปิดเล่ม
สวัสดีครับ...พบกันอีกเช่นเคยกับวารสาร
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ 4
ประจาเดือนเมษายน๒๕๖๐ ซึ่งเดือนนี้มีวันหยุดยาวหลาย
วัน ก็อยากให้ท่านระมัดระวังในการใช้รถไปไหนมาไหนก็
ขอให้ใช้สติเมาไม่ขับรักษาสุขภาพด้วยน่ะครับ ด้วยความ
ห่วงใยจากคณะผู้จัดทา
วารสารฉบับนี้ก็มสี าระดี ๆ นามาฝากเช่นเคย
ติดตามได้ในเล่มน่ะครับ

คณะผู้จัดทา

ผลการปฎิบัติงาน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
- ออกสารวจขเยี่ยมมสถานประกอบการเพือ่ ขอตาแหน่งงาน
นักเรียน/นักศึกษา และตาแหน่งงานทั่วไป (๘ มี.ค.๖๐) ในพื้นที่
อาเภอเมือง จานวน ๑๐ แห่ง
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- โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในเขตพื้นที่เสี่ยง (๒๑ มี.ค.๖๐)
ในเขตพื้นที่อาเภอโกสุมพิสัยสัย จังหวัดมหาสารคาม
จานวน ๓ ราย

แผนปฏิบัติงานเดือนมเมษายน ๒๕๖๐
- (๑ เม.ย.๖๐) โครงการนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
- (๔ เม.ย.๖๐) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาร้องขอกู้
เงินกองทุนเพื่อผุ้รับงานไปทาที่บ้าน ณ ห้องประชุมสานักงาน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
- (๕ เม.ย.๖๐) ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อขอตาแหน่งงาน
นักเรียน/นักศึกษา และตาแหน่งงานทั่วไป พื้นที่อาเภอวาปีปทุม
และอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
- (๗ เม.ย.๖๐) ออกเยี่ยมคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ อาเภอ
นาเชือก และอาดภอบรบือ

ที่ปรึกษา นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
คณะทางาน นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ,นางสริด รามนุรัตน์, นางสาวนัทธ์หทัย หารทวี,
นางละออง ศรีคลัง,นายสมบัติ จักรทุม, นางสาวธัญญารัตน์ ดาหาญ,
นายเอกราช สีหราช ,นายอริยพงษ์ ไชยเยศ,นางนาฎลัดดา เทียนไทย,
นายกิจประชา เทียนไทย, นายธนากรณ์ สมเตชะ

- (๗ ,๒๑ และ๒๘ เม.ย.๖๐) ออกตรวจสอบการทางานของ
คนต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
-(๑๙ เม.ย.๖๐) สารวจข้อมูลผู้มีทักษะพิเศษ ในพื้นที่ อาเภอ
ยางสีสุราช จังหวัดมหารคาม

๓

ข่าวจัดหางานในประเทศ
บิก๊ บี!้ จับมือ 2 สถาบัน 3 สมาคม เร่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการ
กระทรวงแรงงานเตรียมร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคม
ผูป้ กครองบุคคลออทิซมึ ไทยและสมาคมการค้าผูป้ ระกอบกิจการเพือ่ สังคมคนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสไทย ตัง้ ศูนย์ JOB
COACH THAILAND CENTER คาดเป็นศูนย์ตน้ แบบส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานใช้กลไก “ประชารัฐ” เพือ่ ให้คนพิการมีงานทาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ซึ่งใน 5 ปี แรก (2560-2564) ตั้งเป้าหมายให้คนพิการมีงานทาตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จานวน 3,000 คนต่อปี และมาตรา 35 จานวน 10,000 คนต่อปี โดยจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะด้านวิชาชีพของคนพิการในประเทศไทย (JOB COACH THAILAND CENTER) ที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะ
สามารถตอบโจทย์ปัญหาการจ้างงานคนพิการได้ ศูนย์ JOB COACH มี 3 กระบวนการหลักคือ 1) การบ่มเพาะก่อนจ้างงาน
จะเป็นระบบคัดกรองความสามารถในการมีงานทาของคนพิการ มีพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมความ
พร้อม การปรับทัศนคติก่อนเข้าสู่การทางาน เป็นต้น 2) การส่งต่อ เป็นการสนับสนุนเข้าสู่การจ้างงาน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างและความถนัดของบุคคล ซึ่งคนพิการ ที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการมีงานทาจะได้รับการจ้างงานในสถาน
ประกอบการและสามารถทางานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ขณะเดียวกันหากไม่สามารถทางานในสถานประกอบการได้ก็จะ
สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการต่อไป 3) การรักษา เป็นการพัฒนาหลังจ้างงาน เพื่อทาให้คนพิการสามารถมีโอกาส
ทางานในสถานประกอบการได้มากขึ้น และมีทักษะในวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในการจ้างงานที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดซื้ อสินค้าและบริการของคนพิการ

ข่าวจัดหางานต่างประเทศ
การร้องทุกข์จากการสมัครงานไปทางานต่างประเทศและกรณีมปี ญั หาจากการทางานในต่างประเทศ
นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่า หากประชาชน
คนหางานที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดมหาสารคามประสบปัญหาถูกหลอกไปทางานต่างประเทศและ
กรณีมีปัญหาจากการทางานในต่างประเทศสามารถร้องทุกข์ได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัด
มหาสารคาม หรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่สมัครงานและไป
ทางานต่างประเทศที่ประสบปัญหาแต่ยังไม่ได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือสามารถไปร้องทุกข์ ได้ที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานเลขที่ 42 หมู่ 10
ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร. 0 4397-1320-1 ในวันและเวลาราชการ
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิ้น

๔

ข่าวงานแนะแนวอาชีพ
และอาชีพอิสระทีน่ า่ สนใจ
ข่าวงานแนะแนว
เมื่อวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการมีงานท
กรมการจัดหางาน ได้มา
ช่วยปรัปบรุงมุมแนะแนว
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดมหาสารคาม ให้
ทันสมัย สะดวก เหมาะ
สาหรับการให้บริการแนะ
แนวผู้มาขอรับบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปรับปรุงให้มี
มุมบริการให้คาปรึกษาด้านอาชีพ การบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ตลาดแรงงาน
และที่สาคัญสานักงานฯ ได้จัดคอมพิวเตอร์
ไว้สาหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประสงค์จะ
หางานทาได้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลด้านอาฃีพ
ด้วยต้วเอง และทาแบบทดสอบบุคลิกภาพ
เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกประกอบ
อาฃีพเพื่อใฟ้ผู้รับบริการได้ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจที่ จะศึกษาต่อ และเลือกเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้ตรงตามความถนัดของ
ตนเอง

ขายนาแข็งใส เมนูง่ายๆ แต่กาไรดี๊ดี
วัตถุดิบและอุปกรณ์
1) เครื่องท้ำน้้ำแข็งใส รำคำของเครื่องท้ำน้ำ้ แข็งใสขึ้นอยู่กับวัสดุ
ของตัวเครื่องถ้ำมีรำคำแพงหน่อยจะอยู่ที่ 3,000 บำท
ขึ้นไป 2) ผลไม้หรือท็อปปิ้งต ่ำงที่รำคำขึ้นอยู่กับเกรดและ
คุณภำพของท็อปปิ้งนั้นๆ สำมำรถหำซือ้ ได้ตำมร้ำนเบเกอรี่
3) น้้ำผลไม้ หรือ น้้ำหวำน หำซื้อได้ตำมร้ำนเบเกอรี่ หรือ
ตำมซุปเปอร์มำร์เก็ตส้ำหรับขำยส่ง 4) ถ้วยส้ำหรับใส่นำ้ แข็งใส
5) น้้ำแข็ง/ถังน้้ำแข็ง (สำมำรถติดต่อทำงโรงน้้ำแข็งได้เลยค่ะ
ทำงโรงน้้ำแข็งมีบริกำรถังน้้ำแข็งด้วย) 6) ท้ำเล (สิ่งส้ำคัญที่สุด)
เรำมำดูปัจจัยที่ส้ำคัญที่สุดของกำรขำยของทุกอย่ำง ถ้ำเรำเลือก
ที่จะขำยน้้ำแข็งใสเรำต้องรูถ้ ึงกลุ่มลูกค้ำและหำท้ำเลในกำรขำย
น้้ำแข็งไส อำชีพขำยน้้ำแข็งใสนั้นเหมำะที่เปิดตำมหน้ำโรงเรียน
หรือ แห่งชุมชนที่มีเด็กอำศัยกันอยู่เยอะ หรือตำมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆ ก็เป็นอีกท้ำเลหนึ่งที่หน้ำจับตำมอง พร้อมกับมีก้ำลังในกำร
ซื้อตำมมำอีกด้วย จำกที่อำ่ นมำทั้งหมดใครที่สนใจในที่จะท้ำ
อำชีพนี้ลองมองดูท้ำเลขำยงำมๆ สักที่ พร้อมเงินลงทุนอีกนิด
หน่อยก็เปิดร้ำนขำยได้แล้วละ มีท้ำเลดีมีชัยไปกว่ำครึ่งแล้วนะ
เอ่อ รับผลก้ำไรที่ตำมมำได้เลย! พร้อมแล้วลุยเลยค่ะ

๕

สถานการณ์จา้ งงานจังหวัดมหาสารคาม

๖

ข่าวงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์ ผ่านระบบ“DOE Help Me”
นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมการจัดหางานเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางานของ
แรงงานต่างด้าวผ่านระบบ “DOE Help Me” ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme รวมทั้งยังให้บริการแก่นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวหรือประชาชนทั่วไป
สามารถแจ้งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย ซึ่งให้บริการ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว เมียน มาและเวียดนาม
สามารถใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกหัวข้อการแจ้งปัญหาได้ 8 หัวข้อ คือ 1.การพบเห็นการทุ จริตของเจ้าหน้าที่
2.การพบเห็นการจ้างงานเถื่อน 3.การใช้แรงงานเด็ก 4.นายจ้างค้างจ่ายหรือจ่ายค่าจ้างไม่ครบถ้วน 5.นายจ้างทารุณ 6.การค้ามนุษย์ 7.การค้าประเวณี และ8.
ปัญหาอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อแจ้งปัญหาพร้อมลงรายละเอียดอย่างชัดเจนแล้ว ระบบจะแจ้งเลขที่รับเรื่องให้กับผู้ใช้บริการเพื่อการติดตามผลการดาเนินการต่อไป
นายปรีชา อินทรชาธร กล่าวเพิ่มเติมว่า
กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทางานอยู่ในประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme
พร้อมให้บริการ 6 ภาษา ย้า เป็นตัวกลางช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางานของ
แรงงานต่างด้าวผ่านระบบ “DoE Help Me” ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme รวมทั้งยังให้บริการแก่นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวหรือประชาชนทั่วไป
สามารถแจ้งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย ซึ่งให้บริการ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว เมียน มาและเวียดนาม
สามารถใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกหัวข้อการแจ้งปัญหาได้ 8 หัวข้อ คือ 1.การพบเห็นการทุ จริตของเจ้าหน้าที่
2.การพบเห็นการจ้างงานเถื่อน 3.การใช้แรงงานเด็ก 4.นายจ้างค้างจ่ายหรือจ่ายค่าจ้างไม่ครบถ้วน 5.นายจ้างทารุณ 6.การค้ามนุษย์ 7.การค้าประเวณี และ8.
ปัญหาอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อแจ้งปัญหาพร้อมลงรายละเอียดอย่างชัดเจนแล้ว ระบบจะแจ้งเลขที่รับเรื่องให้กับผู้ใช้บริการเพื่อการติดตามผลการดาเนินการต่อไป บริการ
นี้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว นอกเหนือจากการโทรแจ้ งผ่านทางสายด่วน
กรมการจัดหางาน 1694 ซึ่งเชื่อว่าบริการนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ทางานอยู่ในประเทศไทยให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
กรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยผ่านระบบ MOU ได้ทราบถึงการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน
ระบบ Doe Help me ในช่วงการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างซึ่งตั้งขึ้นใน 3 จังหวัด คือ ตาก หนองคาย และสระแก้ว

กฎหมายแรงงาน
ที่ควรทราบ
เร่งคลอด “พ.ร.ก การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. .......” คุมเข้มค้ามนุษย์ เน้นคุม้ ครองเพิม่ บทลงโทษ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ร่าง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.... รวบกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว กับ กฎหมายว่าด้วยการนาคนต่างด้าวเข้ามา
ทางานกับนายจ้างในประเทศเป็นฉบับเดียว โดยเติมส่วนที่ขาดและแก้ส่วนที่บกพร่อง สาระสาคัญเน้นการให้ความคุ้มครอง
อานวยความสะดวกให้กับทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เช่น กรณีที่คนต่างด้าวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายจาก
การที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รวมถึงการเพิ่มโทษนายจ้างที่กระทาผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานาง
พระราชกาหนดดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอุดช่องว่างของ
กฎหมายที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกาหนดฯแล้ว จะประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๗

ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม

๘

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางาน
จังหวัดมหาสารคาม ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ใน
โครงการปัจฉิมเทศก์ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม

วันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. สานักงานจัดหางานจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมกับ ตารวจภูธรเชียงยืน ปกครองอาเภอเชียงยืน
ร่วมบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ ราย ร้าน ๙๙๙
คาราโอเกะ กิจการร้านอาหาร ที่อาเภอเชียงยืน

วันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๖๐ สถานีโทรทัศน์ NBT เข้าสัมภาษณ์ นายปรีชา
อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทาสกู๊ปข่าวเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการทางานของภาครัฐที่มุ่งแก้ปัญหาแรงงานเพื่อนบ้าน
โดยประเด็นสัมภาษณ์ สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามได้เข้า
ไปควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการ
ดาเนินการ และมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนมีจากประเทศ
อะไรบ้าง

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๐ สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็น
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ใน ๑๓ กัณฑ์ ในโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒
เม.ย.๒๕๖๐ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

