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คำนำ
เอกสำรท ำเนี ย บอำสำสมั ค รแรงงำนจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 จั ดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อรวบรวมรำยชื่ออำสำสมั คร
แรงงำนในจั งหวั ด ระเบี ยบกระทรวงแรงงำน และค ำสั่ งที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึ งรำยนำม
หั วหน้ ำส่ วนรำชกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ ในสั งกัดกระทรวงแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ พี่ เลี้ ยงอำสำสมัครแรงงำน เพื่ อให้ อำสำสมัครแรงงำนได้ ใช้ ประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ และติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
ในกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนแก่ประชำชนในพื้นที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนต่อไป

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มกรำคม 2562

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอหัวหิน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำบล

ที่อยู่

โทร

1 นายจารึก สุจริตจันทร์

หนองพลับ

0819081709

2 นางจานงค์ สามบุญรอด

ทับใต้

212 ซ.เทศบาล 5
ถ.หนองพลับหัวหิน ม.4
ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน
88 ม.3 ต.ทับใต้
อ.หัวหิน

0847067621/
0624569261

3 นายจาลอง ใจเด็จ

หินเหล็กไฟ

235 ม.8
ต.หินเหล็กไฟ
อ.หัวหิน

0928727313

4 น.ส.เบญจมาส พูลนาเภา

ห้วยสัตว์ใหญ่

218 ม.9
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่
อ.หัวหิน

0622653569

5 นายสมศักดิ์ เงินยวง

บึงนคร

3 ม.12 ต.บึงนคร
อ.หัวหิน

0917794700

6 ด.ต.ละออ จงศรี

หัวหิน

16/2 ซ.หมู่บ้าน
สมอโพรง
ต.หัวหิน อ.หัวหิน

0899158960

หนองแก

56/37 ซ.ศาลเจ้า
พ่อเสือ
ถ.แนบเคหาสน์
อ.หัวหิน

0842178724/
0813557726

7 นายสุขสันต์ ญาติมิ

รูปประจำตัว

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอปรำณบุรี
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำบล

ที่อยู่

โทร

1

นางสาวสายสมร บัวแก้ว

วังก์พง

82/2 ม.5
ต.วังก์พง
อ.ปราณบุรี

0819441152

2

นางศศิธร สุขอิ่ม

ปราณบุรี

77 ม.3
ต.ปราณบุรี
อ.ปราณบุรี

0817047119

3

นางยงธิดา แสงจินดา

เขาน้อย

61/2 ม.2
ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี

0871596496

4

นายสุเทพ สร้างการนอก

เขาจ้าว

679 ม.1
ต.เขาจ้าว
อ.ปราณบุรี

0892591809

5

นายพรศักดิ์ อินทร์มี

หนองตาแต้ม อบต.หนองตาแต้ม
อ.ปราณบุรี

0904355211

6

นายนาลาภ อิ่มทั่ว

ปากนาปราณ 146/8 ม.5
ต.ปากนาปราณ
อ.ปราณบุรี

0815542231

รูปประจำตัว

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอสำมร้อยยอด
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายประสิทธิชัย อนันท์โภชน์

ตำบล

ที่อยู่

โทร

ไร่เก่า

549 ม.6 ต.ไร่เก่า
อ.สามร้อยยอด

0806576681

2 นายเสน่ห์ ผลงาม

สามร้อย
ยอด

170 ม.4
ต.สามร้อยยอด
อ.สามร้อยยอด

0892301314

3 นางสาวลัดดา ศักดาเดชฤทธิ์

ไร่ใหม่

486 ม.2 ถ.เพชร
เกษม ต.ไร่ใหม่
อ.สามร้อยยอด

0833135634

4 นางสุนีย์รัตน์ วุฒิกิตติศุภกุล

ศิลาลอย

117/1 ม.6
ต.ศิลาลอย
อ.สามร้อยยอด

0861759496

5 นายบุญเรือน สืบพันธ์โกย

ศาลาลัย

19 ม.3 ต.ศาลาลัย
อ.สามร้อยยอด

0898360904

รูปประจำตัว

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอกุยบุรี
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำบล

ที่อยู่

โทร

230 ม.1 ต.ดอนยาย
หนู อ.กุยบุรี

0871555387

1

นายวิสุทธิ์ ทองเกิด

ดอนยายหนู

2

นายอานาจ บุญมา

เขาแดง

49 ม.1 ต.เขาแดง
อ.กุยบุรี

0870038169

3

นายยุทธนา คากลั่น

หาดขาม

127/1 ม.7
ต.หาดขาม อ.กุยบุรี

0870176739

4

นางจิรนันท์ จันทร์ชูกลิ่น

5

นางสาววาสนา เครือแตง

6

นางบุญเตือน ทิมแท้

สามกระทาย 4 ม.9 ต.สามกระทาย
อ.กุยบุรี

0884528449

กุยบุรี

116 ม.3 ต.กุยบุรี
อ.กุยบุรี

0833086263

กุยเหนือ

41/2 ม.7 ต.กุยบุรี
อ.กุยบุรี

0822953076

รูปประจำตัว

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอเมือง
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำบล

ที่อยู่

โทร

1 นางดวงเดือน พุมมา

บ่อนอก

112/1 ม.14 ต.บ่อนอก
อ.เมือง

0815276864

2 นายวิสูตร วิทยานันท์

อ่าวน้อย

1099 ม.10 ต.อ่าวน้อย
อ.เมือง

0817368630

3 นางมาลี แจ่มแจ้ง

เกาะหลัก

137 ม.6 ต.เกาะหลัก
อ.เมือง

0861739030

4 นางพวงทอง ประดิษฐ์

ห้วยทราย

401/1 ม.10
ต.ห้วยทราย อ.เมือง

0814952866/
0833145767

5 น.ส.อิสิริพร จันทร์แก้ว

คลองวาฬ

342 ม.1 ถ.ประจวบหนองหิน ต.คลองวาฬ
อ.เมือง

0641276022

6 นางชาลิสา พงษ์นาค

ประจวบ

13 ถ.สุขสมบูรณ์
ต.ประจวบฯ อ.เมือง

0849930999

รูปประจำตัว

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอทับสะแก
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำบล

ที่อยู่

โทร

1

นายฐิติ ถี่ถ้วน

ทับสะแก 126/2 ม.7
ต.ทับสะแก
อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ

0629915351

2

นางอุษา ชมอินทร์

นาหูกวาง 4/1 ม.8 ต.นาหูกวาง

0854275436

อ.ทับสะแก

3

นายภัทรดนัย สมศรี

4

นายไพรัช มีแก้ว

5

6

แสงอรุณ 76/3 ม.5 ต.แสงอรุณ
อ.ทับสะแก

0832662656

อ่างทอง

131/1 ม.8 ต.อ่างทอง อ.
ทับสะแก

0984633390

นางวารีย์ สายทองสุข

เขาล้าน

25 ม.10 ต.เขาล้าน
อ.ทับสะแก

0845712955

นางจิตติมา จิวรพันธ์

ห้วยยาง

1/5 ม.9 ต.ห้วยยาง
อ.ทับสะแก

0879886680

รูปประจำตัว

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอบำงสะพำน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำบล

ที่อยู่

โทร

1 นางกชพร หงษ์ทอง

ร่อนทอง 95/1 ม.3 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน

0810106871

2 นายมาณพ ทองมา

พงศ์ประ
ศาสตร์

64/3 ม.4
ต.พงศ์ประศาสตร์
อ.บางสะพาน

0870403196

3 นางสาวอธิพร ชมอินทร์

กาเนิด
นพคุณ

61/1 ม.2
ต.กาเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน

0847342170

4 นายวินัย ปู่ยัง

ชัยเกษม 490 ม.5 ต.ชัยเกษม
อ.บางสะพาน

5 นางรัศมี เสมาทอง

ธงชัย

37 ม.2 ต.ธงชัย
อ.บางสะพาน

0817362978

0991752055

6 นายโกศล ทองกรอย

แม่ราพึง 73/1 ม.8 ต.แม่ราพึง
อ.บางสะพาน

0860941162

7 นายสมปอง นุชนงค์

ทองมงคล 125/8 ม.6 ต.ทองมงคล

0812863425

อ.บางสะพาน

รูปประจำตัว

ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำน
อำเภอบำงสะพำนน้อย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำบล

ที่อยู่

โทร

1

นายทัน ทิมอินทร์

ช้างแรก

114 ม.8 ต.ช้างแรก
อ.บางสะพานน้อย

0890105918

2

นายเสริม จั่นแก้ว

ไชยราช

9809 ม.1 ต.ไชยราช
อ.บางสะพานน้อย

0895488901

3

นายสุชล เกตุสูง

ทรายทอง

187 ม.2 ต.ทรายทอง
อ.บางสะพานน้อย

0860654404

4

นางสาวสุภา รัตนนุพงษ์

ปากแพรก

83 ม.1 ต.ปากแพรก
อ.บางสะพานน้อย

0811911769

5

นางธนะพิมพ์ จารุภูมิ

บางสะพาน 55/2 ม.10
ต.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย

0925321596

รูปประจำตัว

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๘
………………………………
โดยที่ปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีงานอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ที่มีความซาซ้อน
กัน ดังนันเพื่อความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านแรงงาน และเพื่อให้
ประชาชนทังในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเหลืองานกระทรวง
แรงงาน จึงสมควรให้มีอาสาสมัครแรงงานขึน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานจึ งวางระเบี ย บไว้
ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ระเบี ยบนี เรี ยกว่ า “ระเบี ยบกระทรวงแรงงานว่ าด้ วยอาสาสมั คร
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
( ๑ ) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการดาเนินงาน
ของอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐
( ๒ ) ระเบี ย บกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานว่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั ง
อาสาสมัครแรงงานประจาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“อาสาสมัครแรงงาน” หมายความว่า อาสาสมัครแรงงานในประเทศ และ
อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
“หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทน” หมายความว่ า ข้ า ราชการสั งกั ด กระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตังให้ดารงตาแหน่งหั วหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือ
ระเบียบพิ ธีการกงสุล ในกรณี ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ ให้
หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตังให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี

หมวด ๑
อำสำสมัครแรงงำนในประเทศ
___________________________
ข้ อ ๖ ให้ มี อ าสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ งานในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง
แรงงานในประเทศไทย เรียกว่า “อาสาสมัครแรงงานในประเทศ” โดยใช้ชื่อย่อเป็นภาษาไทย
ว่า “อสร.ท.”
ข้อ ๗ อาสาสมัครแรงงานในประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทยและอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
(๓) สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของกระทรวง
แรงงาน
ข้ อ ๘ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ ก ลุ่ ม สนั บ สนุ น เครือ ข่ า ยและประสาน
ภูมิภาค สานักตรวจและประเมินผล และในส่วนภูมิภาคให้สานักแรงงานจังหวัดเป็นผู้รับสมัคร
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ จากกรรมการชุมชน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจาหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม
ข้ อ ๙ เมื่ อได้ ชื่ อบุ ค ค ลที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ข้ อ ๗ แล้ ว ในเขต
กรุงเทพมหานครให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน สาหรับในส่วนภูมิภาคให้
สานัก งานแรงงานจังหวัด เสนอชื่อ บุค คล ที่มีคุณ สมบัติดั งกล่าวต่อผู้ว่า ราชการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาและมีคาสั่งแต่งตังเป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ
ข้อ ๑๐ ให้อาสาสมัครแรงงานในประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ประสานงานด้ านแรงงานในพื นที่ ร ะหว่ างประชาชนในหมู่ บ้ านและ
ชุมชนกับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้อง ในการขยายบริการด้านแรงงาน ไปสู่
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างทั่วถึง
(๒) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คาปรึกษา และ
แนะนาด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
(๓) รวบรวมข้ อ มู ล พื นฐานด้ า นแรงงานในพื นที่ ซึ่ งกระทรวงแรงงาน
สามารถนามาใช้วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่ งเสริ ม ประชาชนให้ มี ส่ วนร่ ว มในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาด้ า น
แรงงานในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

หมวด ๒
อำสำสมัครแรงงำนในต่ำงประเทศ
_________________________
ข้อ ๑๑ ให้ มี อาสาสมัค รช่วยเหลื องานในความรับ ผิ ดชอบของกระทรวง
แรงงานในต่ า งประเทศ เรี ย กว่ า “อาสาสมั ค รแรงงานในต่ า งประเทศ” โดยใช้ ชื่ อ ย่ อ เป็ น
ภาษาไทยว่า “อสร.ต.”
ข้อ ๑๒ อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบปี
(๒) มีภูมิลาเนา หรือมีถิ่นพานัก หรือประกอบอาชีพ หรือเป็นแรงงานอยู่ใน
ประเทศนัน
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย ซือ่ สัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(๔) สมัครใจ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของกระทรวง
แรงงาน
ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศเป็นผู้
พิจารณาแต่งตังบุค คลผู้มีคุณ สมบัติต ามข้อ ๑๒ เป็น อาสาสมัค รแรงงานในต่า งประเทศ
แล้วรายงานการแต่งตังให้ ปลัด กระทรวงแรงงานทราบ
ข้อ ๑๔ ให้อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบด้าน
แรงงานให้กับคนไทยในต่างประเทศ
(๒) รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึนใน
พื นที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และรายงานต่ อ ส านั ก งานแรงงานไทยในต่ า งประเทศ หรื อ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
(๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของสานักงานแรงงาน
ไทยต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
(๔) สารวจติดตามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ
(๕) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่ างประเทศเพื่อจัดกิจกรรม
ด้านแรงงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(๖) ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

หมวด ๓
สิทธิประโยชน์
_________________
ข้อ ๑๕ อาสาสมัครแรงงานอาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
ข้ อ ๑๖ อาสาสมั ค รแรงงานที่ ป ฏิ บั ติ งานดี เด่ น อย่ างต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ
ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และ
เข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงาน ดีเด่น
หมวด ๔
ระยะเวลำ และกำรสิ้นสุดสภำพ
__________________________
ข้อ ๑๗ อาสาสมัครแรงงานมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี
(๑) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๑ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราว
ละสามปี
(๒) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๒ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ
หนึ่งปี
อาสาสมัครแรงงานซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับแต่งตังใหม่ได้
ข้อ ๑๘ อาสาสมัครแรงงานย่อมสินสุดลงด้วยสาเหตุ ดังนี
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนให้
ออก เพราะขาดคุณสมบัตติ ามข้อ ๗ หรือข้อ ๑๒ หรือกระทาการที่อาจเป็นผลเสียหายแก่ทาง
ราชการ
ข้ อ ๑๙ ให้ ส านั ก ปลั ด กระทรวงแรงงาน ส านั ก งานแรงงานจั งหวั ด
สานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ฝ่ายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานและชีแจงหน้าที่แก่อาสาสมัครแรงงาน
เมื่อผ่านการอบรมแล้วให้อาสาสมัครแรงงาน ได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจาตัว

ข้อ ๒๐ บัตรประจาตัวอาสาสมัครแรงงานให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวง
แรงงานกาหนด และในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานต้องแสดงบัตรประจาตัว
ให้ ย กเลิ ก บั ต รประจ าตั ว อาสาสมั ค รแรงงานของส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานที่ออกให้ก่อนระเบียบนีใช้บังคับและให้ใช้บัตรประจาตัวตามระเบียบนีแทน
ข้ อ ๒ ๑ การพ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามข้ อ ๑ ๗ (๓ ) ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ สานั กตรวจและประเมิ น ผลเป็ น ผู้เสนอปลั ดกระทรวงแรงงาน ในส่ วน
ภูมิภาค ให้สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นผู้เสนอผู้ ว่าราชการจังหวัด ในต่างประเทศให้สานักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ ฝ่ายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล เป็นผู้เสนอ
หัวหน้าคณะผู้แทนเพื่อมีคาสั่งให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ ๒๒ อาสาสมั ครแรงงานของส่ วนราชการในสังกั ด กระทรวงแรงงาน
ที่ได้รับการแต่งตังก่อนระเบียบนีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นอาสาสมัครแรงงานตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
( นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ 873/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนอำสำสมัครแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
................................
ตำมคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4471/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนอำสำสมัครแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น
เนื่ อ งจำก ส่ ว นรำชกำรในสั งกั ด กระทรวงแรงงำนจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี ก ำร
ปรับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครแรงงำน อีกทั้งมีผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ำย
ให้ไปปฏิบัติรำชกำรในพื้นที่อื่น จังหวัดจึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4471/2560
ลงวัน ที่ 14 พฤศจิก ำยน พ.ศ.2560 และแต่ งตั้งผู้ มีรำยชื่อ ดังต่ อไปนี้ เป็ น คณะท ำงำน
อำสำสมัครแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. คณะทำงำนอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 แรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธำนคณะทำงำน
1.2 จัดหำงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะทำงำน
1.3 ผอ.สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะทำงำน
1.4 สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะทำงำน
1.5 ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะทำงำน
1.6 นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
คณะทำงำนและ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขำนุกำร
โดยมี ห น้ ำ ที่ ก ำหนดแนวทำง มำตรกำรให้ ค ำปรึ ก ษำหรื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะประเมิ น
ควำมเห็นในกำรดำเนินกำรพัฒนำอำสำสมัครแรงงำน ตลอดจนสนับสนุน อำนวยกำร ควบคุม
กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
2. ผู้ปฏิบัติหน้ำที่พี่เลี้ยงอำสำสมัครแรงงำน ประกอบด้วย
2.1 นำงสำวมยุรี อินต๊ะมำ
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
สนง.แรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.1 นำงสำวอังคณำ คงศักดิ์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
สนง.แรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.3 นำงสุภำภรณ์...
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2.3 นำงสุภำภรณ์ สุขเกื้อ
2.4 นำยสิทธิเชียร บุญสนอง
2.5 นำยวสันต์ พื้นผำ
2.6 นำยยุทธชัย นำสิงห์ทอง
2.7 นำงสำวสศิริวรรณ กลำงวัง
2.8 นำงสำวมยุรฉัตร วงษ์กรณ์
2.9 นำงนันท์นภัส มุสิกพงศ์
2.10 นำยสมนึก พรหมทิพย์

นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
สนง.จัดหำงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร
สนง.จัดหำงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนชำนำญกำร
สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนประจวบคีรีขันธ์
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนปฏิบัติกำร
สนง.พัฒนำฝีมือแรงงำนประจวบคีรีขันธ์
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร
สนง.สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร
สนง.สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
สนง.ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชำกำรประกันสังคม
สนง.ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยให้มีหน้ำที่ ดังนี้
1. บริหำรจัดกำรอำสำสมัครแรงงำนเชิงบูรณำกำรในพื้นที่
2. ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครแรงงำนในด้ำนกำรเป็นสื่อกลำงประสำนงำน
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนแรงงำนแก่อำสำสมัครแรงงำน
3. รวบรวมปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของอำสำสมัครแรงงำน พร้อมทั้ง
เสนอแนะ ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของอำสำสมัครแรงงำน
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ตำมที่คณะทำงำนอำนวยกำร และกระทรวงแรงงำนมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มกรำคม พ.ศ.2562

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1) สำนักงำนแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แรงงำนจังหวัด
ที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชัน 4 อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
032-602265
2) สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดหำงำนจังหวัด นายธนกร นราวุฒิพันธ์
ที่ตั้ง
133 /1 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
032-602270 , 032-603823
3) สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์

ที่ตั้ง
โทรศัพท์

311 ม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
032-909664-6

4) สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด นายประสพชัย สินธุเสน
ที่ตั้ง 63/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-611354 , 032-604011
5) สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกันสังคมจังหวัด
ที่ตั้ง 73/15 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-677973 , 032-602384

รายชื่อพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ - สกุล/ตาแหน่ง
สานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำงสำวมยุรี อินต๊ะมำ
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
นำงสำวอังคณำ คงศักดิ์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
สานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำงสุภำภรณ์ สุขเกื้อ
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
นำยสิทธิเชียร บุญสนอง
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำยวสันต์ พื้นผำ
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนชำนำญกำร
นำยยุทธชัย นำสิงห์ทอง
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนปฏิบัติกำร
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำงสำวศิริวรรณ กลำงวัง
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร
นำงสำวมยุรฉัตร วงษ์กรณ์
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำงนันท์นภัส มุสิกพงศ์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
นำยสมนึก พรหมทิพย์
นักวิชำกำรประกันสังคม

เบอร์โทรศัพท์
081-6034893
082-2916197
081-5861402
082-8149616
087-6622217
091-4659900

082-3925786
097-0907591
081-0192552
089-4548139

รายชื่อเจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ - สกุล/ตาแหน่ง
แรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำงสำวมยุรี อินต๊ะมำ
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
นำงสำวอังคณำ คงศักดิ์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
นำงสำวอัจฉรำภรณ์ ธีรรัฐพล
นักวิชำกำรแรงงำน
นำงสำวพรรณรำย ปำนเล็ก
นักวิชำกำรแรงงำน
นำงณำรีรัตน์ จันทรมณี
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
นำงสำวขนิษฐำ กลิ่นสมหวัง
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูลแรงงำน
นำงปิยะภรณ์ จันทร์เลื่อน
พนักงำนธุรกำร ส.3
นำยชำน สบำยดี
พนักงำนขับรถยนต์ ส.2
นำยภัทรพงษ์ ศรีทอง
พนักงำนขับรถยนต์
นำงสำวนิตยำ พงษ์น้อย
แม่บ้ำน
ไลน์กลุ่มอำสำสมัครแรงงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทรศัพท์
081-6034893
082-2916197
085-3915591
092-4877202
089-7414600
080-6694542
084-1105090
082-2433399
098-9125362
092-6323799

