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สวัสดีคร๊าบ ...บ พบกับวารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 เป็นอีกหนึ่งเดือนมีวันสาคัญ และวันหยุดหลายวัน และกาลังจะเข้าหน้าฝน ซึ่งช่วงนี้
อากาศแปรปรวน ทั้งมีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ท่านจะเดินทางใช้ความระมัดระวังในการใช้รถไปไหนมาให้ไหน
ขับขี่อย่างปลอดภัย น่ะคร๊าบ... ด้วยความห่วงใย และวารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
และตาแหน่งงานว่าง ฉบับนี้ก็ยังคงเนื้อสาระต่างๆ ให้ทุกท่านได้อ่านเช่นเคย ไปดูกันเลยว่าข้าง
ในอะไรกันบ้าง
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม

โอกาส “ผู้สูงอายุ” ทางานในปั๊ม สร้างคุณค่า-รายได้
สังคมผู้สูงอายุ’ (Aging Society) กำลังกลำยเป็นประเด็นร้อนแรงของหลำยประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่ล่ำสุดตัวเลข
จำก กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยว่ำ ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนประชำกรที่
อำยุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 11 ล้ำนคนจำกจำนวนประชำกรไทยรำว 70 ล้ำนคน และคำดว่ำในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์’ (Aged Society) โดยจะมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกถึงร้อยละ 20 ซึ่งสร้ำงควำมกังวลให้กับตลำดแรงงำนไทยว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำว
จะส่งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ หลังจำกสังคมสูงวัยเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วกว่ำที่คำดไว้
โดยในช่วงหลำยปีที่ผำ่ นมำ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่สงั คมสูงอำยุมำ
โดยตลอด พร้อมกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชนมีกำรจ้ำงงำนผูส้ ูงอำยุมำกขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอำยุสำมำรถประกอบอำชีพและพึ่งพำตนเองได้ เพรำะแท้ทจี่ ริง
แล้วผูส้ ูงอำยุจำนวนไม่น้อยยังมีศักยภำพในกำรทำงำนไม่แพ้วัยแรงงำน อีกทั้งยังมีทักษะควำมชำนำญ รวมถึงควำมรับผิดชอบงำนสูงในตำแหน่งงำน
และจำนวนชั่วโมงที่เหมำะสม
เช่นเดียวกับ ‘บางจาก’ ที่มองเห็นควำมสำคัญของผูส้ งู อำยุในสังคมไทย พร้อมมอบ ‘โอกาส’ ให้ผู้สูงอำยุได้มีอำชีพและมีรำยได้สำหรับ
ดูแลครอบครัว มีควำมภำคภูมิใจและเห็นคุณค่ำในตัวเอง โดยไม่มองว่ำตนเองเป็นภำระสำหรับลูกหลำน ซึ่งบำงจำกถือได้ว่ำเป็นองค์กรทีม่ ีนโยบำย
กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนควบคูไ่ ปกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ร่วมสนับสนุนโครงกำรรับผู้สูงอำยุเข้ำทำงำนในตำแหน่ง
งำนในธุรกิจต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับศักยภำพของผู้สูงอำยุมำนำนกว่ำ 10 ปี
และเพื่อตอกย้ำถึงกำรเป็นองค์กรที่ให้ควำมสำคัญกับผู้สูงอำยุ บำงจำกได้ปล่อยคลิปวีดโี อควำมยำว 1:19 นำที ภำยใต้แนวคิด ‘บาง
จากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ’ ที่สร้ำงจำกเรื่องจริงของ ‘ป้าอารีย’์ หนึ่งในพนักงำนผู้สูงอำยุทไี่ ด้รับโอกำสเข้ำทำงำนที่สถำนีบริกำรน้ำมันบำง
จำก ซึ่งหลำยคนอำจจะไม่เคยรู้มำก่อนว่ำผู้สูงอำยุก็ต้องกำรที่จะช่วยแบ่งเบำภำระของลูกหลำนและมองหำงำนทำอยู่ตลอดเวลำ หำกแต่ต้องติดกับ
ปัญหำเรื่องอำยุทำให้ไม่สำมำรถสมัครงำนที่ไหนได้ จนกระทั่งได้รับโอกำสจำกบำงจำกที่ยินดีรับป้ำอำรีย์เข้ำทำงำน
นี่ถือเป็นจุดเล็กๆ ของภำคเอกชนที่กำลังสร้ำงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่
ถูกต้องในด้ำนกำรทำงำนของผู้สูงอำยุ ว่ำแท้ที่จริงแล้วผูส้ ุงอำยุก็สำมำรถทำงำนได้และสำมำรถหำรำยได้เลี้ยงดูครอบครัว
ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้ผสู้ ูงอำยุได้ใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ ลดกำรพึ่งพิงผู้อื่น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสำมำรถเข้ำไปติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Bangchak
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“บิ๊กแรงงาน” ห่วงคนงานไทยถูกลอยแพในต่างแดน
สั่งคุมเข้มตรวจสอบ จับกุมผู้กระทาผิด
กรมกำรจัดหำงำน เผยยอดเดือนมีนำคมสกัดกั้นผู้ลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ 261 คน เป็นเกำหลีใต้มำกสุด
213 คน ขณะที่มีคนหำงำนเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศผ่ำนด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิจำนวน 6,137 คน ส่วนใหญ่นิยมไป
ไต้หวันมำก ที่สุดถึง 2,096 คน
นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
มีควำมห่วงใยพี่น้องคนงำนไทยที่เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศเกรงว่ำจะถูกหลอกเสียเงินฟรีและยังถูกลอยแพอยู่ในต่ำงประเทศเพรำะ
ไม่มีงำนให้ทำ ต้องอยู่อย่ำงหลบซ่อน โดยได้สั่งกำรให้ด่ำนตรวจคนหำงำนของกรมกำรจัดหำงำนเฝ้ำระวังและตรวจสอบอย่ำงเข้มงวด
ซึ่งเมื่อเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำนั้น กรมกำรจัดหำงำนได้ระงับกำรเดินทำงของผู้ที่มีพฤติกำรณ์จะลักลอบไปทำงำนในต่ำงประเทศและให้
กำรยอมรับว่ำจะไปทำงำนต่ำงประเทศ จำนวน 261 คน โดยระงับไปเกำหลีใต้มำกที่สุด 213 คน คิดเป็นร้อยละ 81.61 ของผู้ที่ถูก
ระงับกำรเดินทำง รองลงมำเป็นบำห์เรน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โอมำน และอิหร่ำน ตำมลำดับ ขณะที่มีคนหำงำนเดินทำงไปทำงำน
ต่ำงประเทศผ่ำนด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิ จำนวน 6,137 คน ยังคงนิยมไปไต้หวันมำกที่สุด จำนวน 2,096 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.16 รองลงมำเป็นเกำหลีใต้ อิสรำเอล ญี่ปุ่นตำมลำดับ
สำหรับพฤติกรรมกำรหลอกลวงนั้นพบว่ำกลุ่มมิจฉำชีพยังคงนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรโฆษณำชักชวนให้ไปทำงำน
ในต่ำงประเทศโดยผิดกฎหมำย และขอย้ำเตือนว่ำผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่ำสำมำรถหำงำน หรือสำมำรถส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้
และโดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่สำมปีถึงสิบ
ปีหรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยคนหำงำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลกำรไปทำงำนต่ำงประเทศหรือ
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่1-10 หรือที่
กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน โทร. 0-2248-4792 หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506
กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
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แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
กรมกำรจัดหำงำน
ย้ำนำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำวทำงำนจะต้องแจ้งกำรเข้ำ-ออกในกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด ฝ่ำฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บำท ขณะเดียวกันนำยจ้ำงต้องจัดทำสัญญำกำรจ้ำงงำน
และเก็บสัญญำจ้ำงงำนไว้ ณ ที่ทำกำรของนำยจ้ำง และสำเนำสัญญำจ้ำงดังกล่ำวให้ลูกจ้ำงเก็บรักษำไว้ ปฏิบัติตำมกฎหมำย
สบำยใจทั้งนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ ขณะนี้นำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำวทำงำนอยู่ในประเทศ
ไทยยังมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในกำรแจ้งเข้ำ-ออกจำกงำนของคนต่ำงด้ำว ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำน
จึงขอประชำสัมพันธ์ให้นำยจ้ำงทรำบว่ำ พระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
มำตรำ 13 กำหนดให้นำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำวทำงำน มีหน้ำที่ต้องแจ้งให้กรมกำรจัดหำงำนทรำบชื่อและสัญชำติของ
คนต่ำงด้ำวและลักษณะงำนที่ให้ทำภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้ำงและเมื่อคนต่ำงด้ำวนั้นออกจำกงำนก็ต้องแจ้งให้กรมกำร
จัดหำงำนทรำบภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่ำงด้ำวออกจำกงำน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งกำรออกจำกงำนของคนต่ำงด้ำว
นั้นด้วย
สำหรับกรณีที่คนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนในประเทศไทยตำมระบบกำรนำเข้ำแบบ MOU โดยกำรนำเข้ำของผู้รับ
อนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน (บริษัทนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนในประเทศ) เมื่อคนต่ำงด้ำวนั้นออกจำกงำน นำยจ้ำงที่จ้ำง
คนต่ำงด้ำวจะต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญำตฯ และกรมกำรจัดหำงำนทรำบภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คนต่ำงด้ำวออกจำกงำน
พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งกำรออกจำกงำนของคนต่ำงด้ำวนั้นด้วย
นอกจำกนี้ ก่อนคนต่ำงด้ำวเข้ำทำงำนกับนำยจ้ำงตำมระบบกำรนำเข้ำ MOU นำยจ้ำงต้องจัดทำสัญญำจ้ำงเป็น
หนังสือ โดยมีรำยกำรอย่ำงน้อยตำมที่อธิบดีกำหนด และเก็บสัญญำจ้ำงงำนไว้ ณ ที่ทำกำรของนำยจ้ำงเพื่อให้นำยทะเบียน
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบได้ และสำเนำสัญญำจ้ำงดังกล่ำวเพื่อให้ลูกจ้ำงเก็บรักษำไว้
นำงเพชรรัตน์ฯ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หำกนำยจ้ำงไม่แจ้งกำรเข้ำ-ออกจำกงำนของคนต่ำงด้ำวในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น
จะมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท
โดยนำยจ้ำงสำมำรถแจ้งกำรเข้ำ-ออกจำกงำนของคนต่ำงด้ำวได้ที่
สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด หรือที่สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่
1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นสถำนที่ตั้งของสถำนประกอบกำรที่คนต่ำงด้ำวทำงำนอยู่ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำยด่วน
กระทรวงแรงงำนโทร. 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

“ พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้าเลอค่า ตักศิลานคร”

5

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดมหาสารคาม

6

ภำพกิจกรรมประจำเดือน เมษำยน 2562
วันที่ 9 เมษายน 2562 สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดงานตลาดนัดพบแรงงาน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 1 (อาคาร 15 ชั้น)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมงาน 1,200 คน

วันที่ 23-24 เม.ย.62 สานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ได้
ดาเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจาปี
2562 โดยการฝึกอาชีพอิสระ หลักสูตร “การเพาะเห็ดนางฟ้า” ณ บ้าน
ดอนไทรทอง ต.วังแสง อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 20 คน

