รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ชื่อ-สกุล
นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
นายสุพจน์ บุญเจริญ
นำยวิชัย ผิวสอำด
นายวิเชียร กระบวนศรี
นำงสำวลัดดำ แซ่ลี้

ตำแหน่ง
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 7 อุบลราชธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
อุบลราชธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี

โทรศัพท์
06 3265 3157
08 9874 1607
08 5483 8638
08 1878 3019
08 1877 0015

รายชื่อเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงผู้ประสานงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
ชื่อ-สกุล
นายวิสันติ์ ประเสิรฐศรี
นายวิชัย คามุลตรี
นางสาวสมปอง จันทะศรี
นำงสำวนันทพร กัญญำโสภำ
นำงสำวจิตติมำพร รูปแก้ว

ตำแหน่ง/หน่วยงำน
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

นำยสุกำร สุภำพิชิต

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7
อุบลราชธานี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้ำพนักงำนแรงงำนชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนแรงงำนชำนำญงำน
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

นางจุฑามาศ แสงสุข
นำงสำวกมลชนก วิริยะ
จ.ส.อ. อำณุภำพ ศิลประเสริฐ
นำงเพ็ญศรี ยืนยิ่ง
นายยุทธนา เจียรกุล

นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์
08 9518 0372
08 9284 4511
08 1822 1534
08 1297 4123
081 1977 9561
0 4534 4632 - 3
09 8137 0837
0 4531 7242-6
08 0209 1737
08 5097 7427
0 4525 5459
08 1198 3630
08 1878 0246
0 4520 6226-7
08 6468 6464
0 4524 5436

คำนำ
คู่ มื อ อาสาสมั ค รแรงงานจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ด ท าขึ้ น
เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548
และแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเป็น
สมุ ด บั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ง านและการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมัครแรงงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ตุลาคม 2559

วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ ควำมหมำย และวัตถุประสงค์
ควำมเป็นมำ ควำมสำคัญ บทบำทหน้ำที่ และสิทธิประโยชน์
แนวทำงกำรบันทึกและรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนของอำสำสมัครแรงงำน
กำรเชื่อมโยงกระบวนงำนอำสำสมัครแรงงำน
แนวทำงกำรบันทึกและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติงำนประจำงบประมำณ พ.ศ. 2560
ภำรกิจหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 สำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี
 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี
 สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 7 อุบลรำชธำนี
 สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี
 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี

- ระเบียบกระทรวงแรงงำนว่ำด้วยอำสำสมัครแรงงำน พ.ศ. 2548
- ตัวอย่ำง บัตร อำสำสมัครแรงงำน (อสร.)
- แบบรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครแรงงำน (สภ. 1)
- ใบสำคัญรับเงิน
- แบบสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชน (สภ.5)
- ใบสมัครอำสำสมัครแรงงำน
- ใบลำออกจำกอำสำสมัครแรงงำน
- คำสั่งจังหวัด/ทำเนียบอำสำสมัครแรงงำนและแกนนำอำสำสมัคร
แรงงำน
จังหวัดอุบลรำชธำนี

วิสัยทัศน์
“อาสาสมัครแรงงาน” เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำสำสมัครแรงงำน
1. ขยายการบูรณาการงานอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานภายใน/
ภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนารูปแบบการอบรมให้ความรู้ด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ
3. สร้างแรงจูงใจในการด่าเนินงานในรูปแบบต่างๆ
4. พัฒนารูปแบบการติดตามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาแรงงานให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง
แรงงาน

ควำมหมำยของอำสำสมัครแรงงำน
ผู้ ที่ ส มั ค รใจท่ า งานให้ กั บ กระทรวงแรงงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด สั น ติ
สุ ข ด้ า นแรงงานแก่ ผู้ ใ ช้ แ รงงาน นายจ้ า ง และประชาชนทั่ ว ไป
รวมทั้ ง ผู้ มี บ ทบาทในการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ป ระชาชน
หรื อ ผู้ ใ ช้ แ รงงานที่ ป ระสบปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นแรงงาน
ในพื้นที่
1

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
1. เพื่อเป็นสือ่ กลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
2. เพื่อท่าหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรูเ้ กี่ยวกับการให้บริการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆเบื้องต้นตามกฎหมายแรงงานให้แก่คนหางาน
ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพือ่ ป้องกันการหลอกลวงเกีย่ วกับ
การหางานและการใช้แรงงาน
3. เพื่อท่าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหา
เกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น
4. เพื่อท่าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลือ่ นไหว
ด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ
และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคเพื่อน่าไปพิจารณาวางแผนการด่าเนินงาน
ด้านแรงงานในพื้นทีต่ ่อไป

2

ความเป็นมา ความสาคัญ
สิทธิประโยชน์ และบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครแรงงาน

ปี 2555 เป็นต้นมา มีแนวทาง
ปฏิบัติงาน
ด้านงาสาสมัครแรงงาน
(ชี้ เป้า – คัดกรอง – ส่งต่อ – ติดตาม
และการรายงานผล)
ปี 2554 ได้รับงบประมาณเป็น
ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบล 7,255 คน
ปี 2552 ได้รับงบประมาณเป็นค่าตอบแทน
ให้อาสาสมัครแรงงานระดับอาเภอ 877 คน
ปี 2551 มีอาสาสมัคร
แรงงาน ครบ 75 จังหวัด
ปี 2549 แต่งตั้งอาสาสมัคร
แรงงาน
ปี 2548 ระเบียบว่าด้วย
อาสาสมัครแรงงาน

3

ความเป็นมาและความสาคัญของอาสาสมัครแรงงาน
(อสร.)

กระทรวงแรงงานได้บูรณาการงาน “อาสาสมัคร” ของทุกหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงานมาเป็น “อาสาสมัครแรงงาน” ภายใต้ระเบียบกระทรวง
แรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 และได้ให้ส่านักงานแรงงานจังหวัด
จัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน โดยในปี ๒๕๔๙ ให้จัดตั้งอาสาสมัครแรงงานให้ได้ ไม่ต่า
กว่า ร้อ ยละ 10 ของพื้นที่และต่อ มาได้ขยายให้ทั่วทั้งประเทศ จนถึงปี 2551 มี
อาสาสมัครแรงงานครบทุกอ่าเภอ
ปี 2552 กระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ขวั ญ และก่ า ลั ง ใจให้ อ าสาสมั ค รแรงงานระดั บ อ่ า เภอ จ่ า นวน 877 คน ๆ ละ
600 บาท ท่า ให้ประชาชนในพื้ นที่รู้จักอาสาสมัค รแรงงานมากขึ้น เนื่องจาก
“อาสาสมัครแรงงานเปรียบเสมือนตัวแทนกระทรวงแรงงานในพื้นที่ ” โดยภารกิจที่
ส่าคัญในขณะนั้น คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เช่น ต่าแหน่ง
งานว่าง การฝึกอาชีพ และประสานการน่าบริการลงสู่ประชาชนในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่/
ชุมชนท่าหน้าที่“ข้อต่อ” ระหว่างกระทรวงแรงงาน กับประชาชนในพื้นที่ให้รุดหน้า
ไปอีกระดับหนึ่ง จึงได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 กระทรวง
แรงงานจึงได้จัดท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงาน ประกอบด้วย 5 หน่วย คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต่าบลแห่งประเทศไทย บันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวมีสาระส่าคัญ 6 ประการคือ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงานส่ารวจและจัดเก็บข้อมูล
ด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก่าหนดนโยบายและแผนงานของ
รัฐ ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนด้านแรงงาน
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ อ าสาสมั ค รแรงงานประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่
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3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถหางานท่าและได้รับการ
คุ้มครอง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการไปท่างานต่างประเทศและการใช้งานแรงงาน
ต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝี มื อ แรงงานในด้ านต่ าง ๆ โดยให้ องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี ความพร้ อม
พิจารณาน่าแผนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานบรรจุอยู่ในแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และสนั บ สนุ น ให้ มี ย กระดั บ ฝี มื อ แรงงาน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการ
คุ้ ม ครองแรงงานด้า นความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ท่างานที่ดี ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ป ระชาชนในพื้น ที่ไ ด้รับ ความรู้ และ
บริก ารด้า น “การประกั นสั ง คม” เพื่ อ ให้ มี หลั กประกั นการด่ า รงชี วิ ตที่ มั่ น คง
โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533
การท่ า งานในพื้ น ที่ ข องอาสาสมั ค รแรงงานในระดั บ อ่ า เภอ
โดยในระยะแรก มีการก่าหนดภารกิจให้ด่าเนินการใน 3 กิจกรรม คือ
(1) ออกหน่วยเคลื่อนที่ เช่น ประสานข้อมูลความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ /ชุมชนให้ส่านักงานแรงงานจังหวัดทราบ เพื่อก่าหนดกิจกรรมการให้บริการใน
พื้ น ที่ ประสานการจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ / ประชาชน และประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวน
ประชาชนมารับบริการ
(2) สร้ า งความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานแก่ ผู้ ม ารั บ
บริการ หรือมาขอรับความช่วยเหลือผ่านการด่าเนินงานของแกนน่าอาสาสมัคร
แรงงานและอาสาสมัครแรงงาน ตลอดจนเครือข่ายด้านแรงงานอื่น ๆ
(3) ขยายเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รแรงงานในระดั บ ต่ า บลให้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมายที่ก่าหนด
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กระบวนการท่ า งานด้ า นอาสาสมั ค รแรงงาน โดยการบู ร ณาการ
ภารกิจงานของ ๕ หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1. อาสาสมัครแรงงานเป็นผู้ประสานและจัดเก็บข้อมูลความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่/ชุมชนให้ส่านักงานแรงงานจังหวัดทราบ (ชี้เป้ำ)
2. ส่านักงานแรงงานจังหวัดคัดกรองผู้มีความต้องการให้สอดคล้องกับ
ต่าแหน่งงานว่าง แผนการฝึกอาชีพ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัด (คัดกรอง)
3. ส่ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการฯ ให้
หน่วยงานในสังกัดด่าเนินการ (ส่งต่อ)
4. หน่วยงานในสังกัดด่าเนินการตามความต้องการ และแจ้งผลการ
ด่าเนินการให้ส่านักงานแรงงานจังหวัดทราบ (ติดตำมผล)
5. ส่านักงานแรงงานจังหวัดสรุปรายงานเสนอในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดประจ่าเดือนและรายงานผลมายังส่วนกลาง (รำยงำนผล)

ความสาคัญของอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่ส่าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การเพิ่มโอกาส
การมี งานท่ า มี ความมั่ นคงและมี คุ ณภาพชีวิ ตที่ ดี โดยเฉพาะการดู แลรั บผิ ดชอบ
แรงงานในวัยท่างาน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 37 ล้านคน โดยมุ่งให้ความส่าคัญต่อการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนที่ยังอยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ
จากภาครัฐได้โดยสะดวก อีกทั้งรัฐเองยังไม่สามารถกระจายการบริการให้เข้าถึงได้ทุก
ครัวเรือนเนื่องมาจากข้อจ่ากัดทาง “ด้านอัตราก่าลัง”กระทรวงแรงงานมีหน่วยงาน
จ่ากัดอยู่เฉพาะในระดับจังหวัดเท่านั้นท่าให้ขาด “ความคล่องตัว”ในการน่าบริการ
ด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ระดับอ่าเภอ ต่าบล และหมู่บ้าน การจะให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านแรงงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จ่าเป็นต้องอาศัยกลไกการ
ท่างานในรูปแบบ “เครือข่ายตัวแทนกระทรวง” เพื่อท่าหน้าที่เป็นสื่อในการเชื่อมโยง
งานจากส่วนกลาง/จังหวัดลงสู่ระดับพื้นที่ จึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องมี
ผู้ ประสานงาน ในระดั บพื้ นที่ /ชุ มชนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ความรู้ และความเข้ าใจ
แนวทางในการแก้ ปั ญหาด้ านแรงงานได้ โดยกระทรวงแรงงานได้ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
ภายใต้ ชื่ อ “อาสาสมั ค รแรงงาน” หรื อ อสร.
ซึ่ งได้ เ ริ่ ม จั ดตั้ งเมื่ อปี 2549
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และได้ขยายอาสาสมัครแรงงานครบ 76 จังหวัด มี อาสาสมั ครแรงงานทั่วประเทศ
จ่านวน 19,743 คน
ดั ง นั้ น อาสาสมั ค รแรงงาน คื อ ผู้ ที่ พ ร้ อ มจะเสี ย สละเพื่ อ สั ง คม
โดยมีความสมัครใจท่างานให้กับกระทรวงแรงงาน โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้
เกิดสันติสุขแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ซึ่งอาสาสมัคร
แรงงานเป็นผู้มีบทบาทส่าคัญในฐานะ “สื่อกลำง” ท่าหน้าที่เป็นข้อต่อระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อ ให้
ความช่ว ยเหลือ แก่ป ระชาชนที ่ป ระสบปัญ หาด้า นแรงงานในพื ้น ที ่/ ชุม ชน
โดยสรุปความส่าคัญของอาสาสมัครแรงงาน มีดังนี้
1. เป็นผู้รู้จักพื้นที่ มีความเข้าใจ รู้จักปัญหา และขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประชาชนของพื้นที่/ชุมชนเป็นอย่างดี
2. เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากประชาชน ผู้น่าชุมชน/หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนต่าบล และจากทางราชการ ให้เป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงาน
ประจ่าต่าบล
3. เป็นผู้เชื่อมประสานการปฏิบัติงานด้านแรงงาน รวมทั้งหน่วยงาน
หรื อ องค์ ก รส่ วนท้ อ งถิ่น อ่ า เภอ ภาคเอกชน และจากทางราชการ ให้ส ามารถ
ร่วมกันพัฒนาประชาชนวัยแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่ออาสาสมัครแรงงาน
ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ต่าบล อ่าเภอ จังหวัด และประเทศชาติ

สิทธิประโยชน์ที่อาสาสมัครแรงงานจะได้รับ
1. มีบัตรประจ่าตัว และได้รับคัดเลือกเพือ่ เข้ารับโล่และเข็มประกาศ
เกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจ่าปี
2. ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวง
แรงงาน
3. ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงาน
4. ได้รับค่าใช้จ่ายที่จ่าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์
อย่างอื่น เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานก่าหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
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บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
1. ประสานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชนกับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริการด้าน
แรงงาน ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างทั่วถึง
2. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้ค่าปรึกษา
และแนะน่า ด้านแรงงานแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงาน
สามารถน่ามาใช้วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านแรงงานในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง
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ควำมเชื่อมโยงกระบวนกำรทำงำนของพี่เลี้ยงอำสำสมัครแรงงำน
อำสำสมัครแรงงำน และสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
อำสำสมัครแรงงำน/
พี่เลี้ยงอำสำสมัครแรงงำน
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

พี่เลี้ยงอำสำสมัครแรงงำน
ทำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
แรงงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
และให้คำปรึกษำ แนะนำแก่
อำสำสมัครแรงงำน

อำสำสมัครแรงงำน
ประสำนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
ในพื้นที่/ชุมชน คัดกรองเบื้องต้น
(ชี้เป้ำ) และจัดเก็บข้อมูลควำม
ต้องกำรด้ำนแรงงำน เพื่อนำส่ง
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด

พี่เลี้ยงอำสำสมัครแรงงำนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำนด้ำน
อำสำสมัครแรงงำนแนวใหม่
และปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนอำสำสมัครแรงงำน

ชี้เป้ำ (คัดกรองเบื้องต้น)
คัดกรอง - ส่งต่อ
ติดตำมและรำยงำนผล
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
1. คัดกรอง - ส่งต่อข้อมูล ควำม
ต้องกำรให้กับหน่วยงำนในสังกัด
ดำเนินกำร
2. ติดตำมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนให้กระทรวงแรงงำน
รับทรำบเป็นประจำทุกเดือน
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แนวทางการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครแรงงาน
1. กำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน
1.1 อาสาสมัครแรงงาน จดบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเองหลังจาก
การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่
1.2 การบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ บั น ทึ ก แยกตามบทบาทหน้ า ที่
โดยมีเป้าหมายการให้บริการด้านแรงงาน (ชี้เป้า) น่าส่งส่านักงานแรงงานจังหวัด
จ่านวน 30 คน/ปี ดังนี้
(1) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
(2) งานบริ ก ารประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ งานจั ด หางาน
งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน งานคุ้ ม ครองแรงงาน งานประกันสั งคม และงานสิ ท ธิ
ประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ
(3) งานส่ารวจข้อมูล

2. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
2.1 ทุกวันที่ 20 ของเดือน อาสาสมัครแรงงาน ด่าเนินการสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแยกแต่ละบทบาทหน้าที่
2.2 จากผลการปฏิบัติงานตาม ข้อ 2.1 อาสาสมัครแรงงานกรอกข้อมูล
ในแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน (แบบ สภ. 1)
2.3 อาสาสมัครแรงงานลงลายมือชื่อด้านล่างขวามือ เป็นผู้รายงาน
2.4 อาสาสมัครแรงงานส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน (แบบ
สภ. 1 ) ส่งให้ส่านักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
2.5 อาสาสมั ค รแรงงานส่ ง แบบส่ า รวจความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
(แบบ สภ. 5) ทุก 6 เดือน ตามจ่านวนที่ก่าหนด
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ภำรกิจหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงแรงงำน
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ภำรกิจของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน คือ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท่าข้อมูล เพื่อใช้ในการก่าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า
และสมประโยชน์
5. ก่ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั่งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและ
การบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย
8. ด่าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจของกรงงาน และสังคม
10. ด่าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ของกระทรวง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก่าหนดให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของส่านักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี มีอำนำจหน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งด่าเนินการประสาน
และสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท่า และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน
รวมทั้งก่ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
กระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ด่าเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพรงาน
ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ประสานการด่าเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อน่า
บริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ต่าบลแจระแม
อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4534 4632 - 3 โทรสาร 0 4534 4632
สื่อสาร มท. 38963
Websize : http://ubonratchathani.mol.go.th/
E-mail : ubonrat@mol.go.th
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2. กรมกำรจัดหำงำน
ภำรกิ จ ของกรมกำรจั ด หำงำน คื อ การส่ ง เสริ ม การมี ง านท่ า และคุ้ ม ครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริม
การมีงานท่า เพื่อให้ประชากรมีงานท่าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด
และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้อ่านาจ
หน้าที่ ดังนี้
1. ด่าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมาย
ว่าด้วยการท่างานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน และเป็นศูนย์
ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
3. พั ฒนาระบบ รูป แบบ มาตรการ และวิ ธี การด้ านการจัด หางาน จั ด ท่า และ
ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ของกระทรวง รวมทั้งก่าหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้ ค่ า ปรึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารแนะแนวอาชี พ ตามแนวถนั ด ให้ แ ก่
ประชาชน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก่าหนดให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด มีอำนำจหน้ำที่
1. ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง เลขที่ 109 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมืองอุบล - ศรีสะเกษ ต.แจระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4520 6226 – 8 โทรสาร 0 4520 6199
สื่อสาร มท. 38960
Websize : http://doe.go.th/ubon/
E-mail : Ubn@doe.go.th
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3. กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
ภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน คือ การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ศักยภาพของก่าลังแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อให้ก่าลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับ
สากล มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบกิจการให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และควบคุม ก่ากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ โดยให้อ่านาจหน้าที่ดังนี้
ให้สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 1 – 25 มีอำนำจหน้ำที่
1. ด่าเนินการก่ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องด่าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
2. จัดท่าแผนงานและแนวทางการพัฒนาก่าลังแรงงาน ประสานแผนการฝึกอาชีพของ
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นศูนย์ข้อมูลสารเสนเทศการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ให้ค่าปรึกษาแนะน่าเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการ
วิเคราะห์จ่าแนกต่าแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของก่าลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. ส่งเสริม ให้ค่าน่าการจัดท่ามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมและให้ค่าปรึกษาแนะน่าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึง
ด่าเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก
และเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวมทั้งประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8. ส่งเสริม สนับสนุน และด่าเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนน่ามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนาก่าลังแรงงานและการจ้างงาน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
9. ด่าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือ
แรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพื่อสร้างผู้ช่านาญการเฉพาะทาง ตลอดจน
ด่าเนินเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
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10. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
11. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมฝีมือ
แรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และสถาน
ทดสอบฝีมือคนหางานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
ที่ตั้ง เลขที่ 300 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4531 7242-6 โทรสาร 0 4531 7249
Websize : http://www.ubisd.go.th
E-mail : planning_ubon@hotmail.com

4. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ภำรกิจของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน คือ
1. ก่าหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม ก่ากับ ดูแลให้การ
รับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานสากล
2. คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฎหมายก่าหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ด่าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท่าที่
บ้ า น กฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท่ า งาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท่างานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในก่ากับของรัฐ
5. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านมาตรฐานแรงงาน การ
คุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการท่างาน แรงงานสัมพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
6. ส่งเสริมและด่าเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
7. ด่าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่
สงบด้านแรงงาน
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8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดท่า
แผนงานและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานของกระทรวง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก่าหนดให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด มีอำนำจหน้ำที่
1. ด่าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริการงานที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง บริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4525 5459 , 0 4526 2526

สายด่วน 1506
Websize :http://ubonratchathani.labour.go.th/
urt@labour.go.th

,

E-mail

:

5. สำนักงำนประกันสังคม
ภำรกิจของสำนักงำนประกันสังคม คือ การบริหารการประกันสังคมและเงิน
ทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด่ารงชีวิตที่มั่นคง
โดยให้อ่านาจหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
2. ด่าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนและถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามที่
กฎหมายก่าหนด
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน
รวมทั้งประสานแผนการปฏิบัติงานของส่านักงาน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก่าหนดให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของส่านักงานหรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด มีอำนำจหน้ำที่
1. ด่าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ก่ากับดูแล ให้ค่าปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่านักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา
3. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และ
โครงการต่อส่านักงานแรงงานจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง เลขที่ 317/1 ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4524 3187 , 0 4524 5436
โทรสาร 0 4524 5436 สายด่วน 1506
Websize : http://www.sso.go.th/ubonratchathani
E-mail : Ubn_sso@hotmail.com
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แบบ สภ. 5
แบบสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชนผู้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
จำกกำรประสำนงำนของอำสำสมัครแรงงำน
*************************
คำอธิบำย : ขอให้ท่านเติมเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง เพื่อกระทรวงแรงงานจะได้น่าข้อมูลที่ได้รับไป
ประมวลผลความพึ ง พอใจ เรื่ อ งการประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ / ชุ ม ชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน และน่าผลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการด่าเนินงานให้มี คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 59 ปี
1.3 อาชีพ
ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
ผู้ว่างงาน ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ
(ระบุ)...........................

60 ปีขึ้นไป

2. ประเด็นควำมคิดเห็น
ประเด็นควำมคิดเห็น

ระดับควำมพึงพอใจ
ปาน
มากที่สุด มาก
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของ
อาสาสมัครแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
3. ปัญหำในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
******************************************

หนังสือขอลำออก
เขียนที่...............................................................
...............................................................
...............................................................
วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอลาออกจากอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
เรียน แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
อ้างถึง คำสั่งจังหวัดอุบลรำชธำนี ที่ 4609/2559 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามค่าสั่งที่อ้างถึง จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
.......................................นามสกุล......................................เป็นอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ประจ่าต่าบล................................................................. อ่าเภอ............................................. ......
เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นั้น
เนื่ องจากข้าพเจ้ามีภารกิจอื่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครแรงงานระดับต่าบลใน
จังหวัดอุบลราชธานีตามที่ได้รับมอบหมายได้ จึงมีความประสงค์ขอลำออกจากการเป็นอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

........................................................
(.....................................................................)

รำยชื่ออำสำสมัครแรงงำนที่แต่งตั้งให้เป็นแกนนำอำสำสมัครแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี
ตำมคำสั่งจังหวัดอุบลรำชธำนี ที่ 4609/2559 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2559
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
กลุ่มอำเภอพิบูลมังสำหำร
จำนวน 5 อำเภอ 43 คน ได้แก่ โขงเจียม ตำลสุม พิบูลมังสำหำร ศรีเมืองใหม่ และสิรินธร
1. อำเภอโขงเจียม 34220 (6 คน)
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นายธนโชติ สีหาธรรม
2 นางสถาพร พิมพ์คง
3 นางนุม่ จาปาเทศ
4 นางพรทิพย์ เหลืองทอง
5 นายจิตภิรมย์ อรรคชาติ
6 นางบุญเลิศ กิง่ วรรณ
2. อำเภอตำลสุม 34330 (6 คน)
7 นางสาวรัตน คงมาก
8 นางภัทราพร ศุภสุข
9 นายสิทธิชยั รีรักษ์
10 นายพงศพล พรเจริญ
11 นายทวีศักดิ์ แสนทวีสขุ
12 นายสมศักดิ์ จันทร์ภา
3. อำเภอพิบูลมังสำหำร 34110 (14 คน)
13 นายชิดชัย ผลแก้ว
14 นางดวงนภา ธาระธรรม
15 นางสมปอง ทองผาย
16 นายทฤษฎี พุ่มแก้ว
17 นายพีรศิลป์ วรพิมพ์รัตน์
18 นายศรายุทธ แสงทอง
19 นายพรพิชยั มีดี
20 นาง ฉวีวรรณ คูณมี
21 นายมงคล ขนทอง
22 นายยุทธิศักดิ์ ผาสุข
23 นายสมัย เส้นเกศ
24 นางดาราวรรณ ศรีธญ
ั รัตน์
25 นางปรียา คาเลิศ
26 นายอาทิตย์ แพงทรัพย์

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

228 หมู่ 1 ต.นาโพธิก์ ลาง
463 หมู่ 1 ต.โขงเจียม
33 หมู่ 12 ต.โขงเจียม
195 หมู่ 1 ต.หนองแสงใหญ่
97 หมู่ 10 ต.ห้วยไผ่
133 หมู่ 5 ต.ห้วยยาง

นาโพธิก์ ลาง (อบต.)
ทต.บ้านด่านโขงเจียม
โขงเจียม
หนองแสงใหญ่
ห้วยไผ่
ห้วยยาง

099-9681635
082-6018423
085-4933411
098-2417738
090-3652553
085-3086198/093-0837786

33
18
62
69
18
69

สาโรง (อบต.)
ทต.ตาลสุม (อบต.)
คาหว้า (อบต.)
นาคาย (อบต.)
จิกเทิง (อบต.)
หนองกุง (นายก อบต.)

089-7171820 / 093-5253018
090-6170689
089-8459657
080-4719343
087-4475750
081-9767351

ทต.โพธิไ์ ทร
ดอนจิก (อบต.)
ทรายมูล
ระเว (อบต.)
ทต.กุดชมภู (อบต.)
โนนกลาง (อบต.)
หนองบัวฮี
นาโพธิ์
ไร่ใต้
โนนกาหลง
บ้านแขม
ทต.โพธิศ์ รี
อ่างศิลา
ทม.พิบูลมังสาหาร

089-6241337
088-1066535
083-7487697
094-5301756
087-9654932
097-9734859
081-4981787
081-6444608
087-3786549
089-2442523
087-3750331
081-4707860/ 045-204740
082-3737821
063-7619051

หมู่ 1
หมู่ 8
หมู่ 1
หมู่ 8
หมู่ 1
หมู่ 1

ต.สาโรง
ต.ปทุม
ต.สาโรง
ต.ปทุม
ต.จิกเทิง
ต.หนองกุง

194 หมู่ 9 ต.โพธิไ์ ทร
249 หมู่ 8 ต.แสนสุข
121 หมู่ 4 ต.ทรายมูล
224 หมู่ 2 ต.ระเว
35 หมู่ 19 ต.กุดชมภู
309 หมู่ 4 ต.อ่างศิลา
152 หมู่ 8 ต.หนองบัวฮี
13 หมู่ 7 ต.นาโพธิ์
62 หมู่ 4 ต.ไร่ใต้
72 หมู่ 4 ต.โนนกาหลง
110 หมู่ 5 ต.บ้านแขม
47 หมู่ 8 ต.โพธิศ์ รี
53 หมู่ 2 ต.อ่างศิลา
50/22 ถ.พรหมแสง

ที่

ชื่อ - สกุล

4. อำเภอศรีเมืองใหม่ 34250 (11 คน)
27 นางนงค์นชุ สารีวงศ์
28 นายหนูสนิ สิทธิโสม
29 นางสมบูรณ์ บูชายันต์
30 นายพนม โพธิค์ าร
31 นายธนโชติ จอมศรีกระยอม
32 นายสาราญ แสนศรี
33 นายบุญสี บุระมาศ
34 นางดอกรัก สิงห์ลา
35 นายพร เกตวัตร
36 นายทนง พินธุรักษ์
37 น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศรีลาเลิศ
5. อำเภอสิรินธร 34350 ( 6 คน )
38 นายธเนศ อ้วนผิว
39 นายสมบูรณ์ ทวีผล
40 นายวิระศักดิ์ รินทาง
41 นายลิขติ พ่อขันชาย
42 นายช่วง สมตน
43 นายเริงชัย ผลแก้ว

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

62 หมู่ 1 ต.ดอนใหญ่
69 หมู่ 3 ต.นาคา
68 หมู่ 2 ต.ลาดควาย
83 หมู่ 4 ต.สงยาง
18 หมู่ 5 ต.นาเลิน
63 หมู่ 4 ต.เอือดใหญ่
78 หมู่ 4 ต.วาริน
52 หมู่ 3 ต.ตะบ่าย
68 หมู่ 1 ต.แก้งกอก
24 หมู่ 9 ต.คาไหล
179 หมู่ 2 ต.หนามแท่ง

ดอนใหญ่
นาคา
ลาดควาย
สงยาง
นาเลิน
เอือดใหญ่
วาริน
ตะบ่าย
แก้งกอก
คาไหล
หนามแท่ง (อบต.)

286 หมู่ 4 ต.ฝางคา
117 หมู่ 3 ต.ช่องเม็ก
79 หมู่ 4 ต.ห้วยยาง
71/1 ม.5 ต.คาเขือ่ นแก้ว
57 หมู่ 13 ต.คันไร่
47 หมู่ 13 ต.นิคมลาโดมน้อย

ฝางคา (อบต.)
ทต.ช่องเม็ก
โนนก่อ (อบต.)
คาเขือ่ นแก้ว
คันไร่

โทรศัพท์
084-6431795
086-2643633
084-8922864
095-2634417
086-2525356
085-6333807
089-2846354
099-0254594
087-4500558
088-0846766
085-0599922

083-1252504
081-5482039/099-4642117
086-2651854 045247413
089-7178458
089-4238091
ทต.นิคมสร้างตนเองลาโดมน้อย 090-6130868

1. อำเภอบุณฑริก 34230 ( 9 คน )
ที่

ชื่อ - สกุล

44 นางจอมศรี ประพันธ์
45 จ.อ.ศรายุทธ นิลชนะ
46 น.ส.ศิริพร นามบุรี
47 นายคาหมุน ฤทธิมาศ
48 นายศักดิ์สทิ ธิ์ พุทธา
49 นางคาบง กิง่ แก้ว
50 นายถาวร ดาวใส
51 นางดวงใจ ศรีสพุ รรณ
52 นายบุญฮู้ ดาราช
2. อำเภอน้ำยืน 34260 ( 7 คน )
53 นายถวิล วรรณประภา
54 นายมุก บรรณสี
55 นายสมบูรณ์ ตะริวงศ์
56 นายคามี คันทา
57 นางทองยุ้น แก้วสาลี
58 นายเปลีย่ น แก้วจันทร์
59 นายอ่อนจันทร์ เสนาพันธ์
3. อำเภอทุ่งศรีอุดม 34160 (5 คน )
60 นายจอมปรางค์ ศรีอกั ษร
61 นายเชษฐา วะดา
62 นายอภิสทิ ธิ์ พิมพาวัด
63 นางสายพิณ ศิริพฒ
ุ
64 นางบานเย็น วงเวียน
4. อำเภอนำจะหลวย 34280 ( 6 คน )
65 นายชวนชัย พันธุลี
66 นายวาสนา มาลา
67 น.ส.อรวดี ศรไชย
68 นายศักดิ์สทิ ธิ์ บุญถม
69 นายสมภาร มีชยั
70 นางนวนน้อย รินทร

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

30 หมู่ 2 ต.คอแลน
142 หมู่ 12 ต.โพนงาม
51/3 หมู่ 5 ต.บัวงาม
229 หมู่ 1 ต.โนนค้อ
21/1 หมู่ 6 ต.โพนงาม
195 หมู่ 4 ต.ห้วยข่า
94/1 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์
16 หมู่ 15 ต.หนองสะโน
75/1 หมู่ 1 ต.บ้านแมด

ทต.คอแลน
ทต.บุณฑริก (อบต.)
บัวงาม
โนนค้อ
โพนงาม
ห้วยข่า
ทต.นาโพธิ์
หนองสะโน
บ้านแมด

083-1262086
085-6875746
085-1020769
093-3647869
089-7176300 / 094-5263325
081-3906599
089-5306872
086-8669820 090-6188198
084-4765913

731 หมู่ 2 ต.สีวเิ ชียร
183 หมู่ 8 ต.โดมประดิษฐ์
78 หมู่ 4 ต.เก่าขาม
147 หมู่ 4 ต.โซง
90 /1 หมู่ 11 ต.ยางใหญ่
389 หมู่ 10 ต.บุเปือย
64 หมู่ 2 ต.สีวเิ ชียร

ยาง
โดมประดิษฐ์
เก่าขาม
ทต.โซง
ยางใหญ่
บุเปือย
ทต.สีวเิ ชียร

086-2443694
087-2573299
083-3014534
093-3535412
089-0041300
097-3371621
087-2440974

74 หมู่ 1 ต.นาเกษม
161 หมู่ 5 ต.กุดเรือ
15 หมู่ 9 ต.โคกชาแระ
107 หมู่ 11 ต.นาห่อม
311 หมู่ 1 ต.หนองอ้ม

นาเกษม (นายก อบต.)
กุดเรือ
โคกชาแระ
นาห่อม
หนองอ้ม

081-9660677
089-6270394
085-0258594
080-4871775
089-6274909

3 หมู่ 8 ต.โนนสวรรค์
13 หมู่ 3 ต.นาจะหลวย
117 หมู่ 16 ต.บ้านตูม
74 หมู่ 9 ต.โสกแสง
42 หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์
49 หมู่ 2 ต.พรสวรรค์

โนนสวรรค์ (อบต.)
ทต.นาจะหลวย
บ้านตูม
โสกแสง
โนนสมบูรณ์
พรสวรรค์

098-1266911
090-1910780
087-8179266
090-3727443
084-8341797
080-1699940

ที่

ชื่อ - สกุล

5. อำเภอนำเยีย 34160 ( 3 คน )
71 นายพิสดาร มาลาสิทธิ์
72 นายณัฐวุฒิ วงจันทร์เรือง
73 น.ส.เทียนทิพย์ บุสบาล
6. อำเภอน้ำขุ่น 34260 ( 4 คน )
74 นายสาเริง ทองบุตร
75 นางสาวพัชญ์ณกัญญ์ ทีฆะพันธ์
76 นายประหยัด วัฒนสิงห์
77 นายปราณี ลอยเลือ่ น
7. อำเภอเดชอุดม 34160 ( 16 คน )
78 นางศิวพร ศรีนวล
79 นางกัณหา บุญเสริฐ
80 นายไพทูรย์ คงศิลา
81 นางประยูร หวังยศ
82 นางสุจติ รา ใบศรี
83 นางพวงเพ็ชร ดวงทอง
84 นายสุวรรณ โมคทิพย์
85 นายวรรมงคล สวัสดี
86 นางบุญรัตน์ วงษ์สายตา
87 นางหนูเบย พรรพชาติ
88 นางชมพู ศรีดางาม
89 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง
90 นายปัญญา จันทราช
91 นางพาชืน่ เป็นมงคล
92 นายไส สงกา
93 นางสนิท จิตตัง

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

162 หมู่ 7 ต.นาเรือง
129 หมู่ 8 ต.นาเยีย
108 หมู่ 4 ต.นาดี

ทต.นาเรือง
ทต.นาเยีย (อบต.)
นาดี
(อบต.)

087-4411843
083-2240459
098-5946761

72 หมู่ 3 ต.ขีเ้ หล็ก
143 หมู่ 9 ต.โคกสะอาด
54 หมู่ 1 ต.ตาเกา
4 หมู่ 13 ต.ไพบูลย์

ทต.ขีเ้ หล็ก
โคกสะอาด (อบต.)
ทต.ตาเกา
ไพบูลย์

094-3925597
087-9540229
085-2085470
080-7229993

378 หมู่ 2 ต.โพนงาม
114 หมู่ 6 ต.บัวงาม
176 หมู่ 1 ต.นาเจริญ
113 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์
109 หมู่ 5 ต.นากระแซง
24 หมู่ 1 ต.คาครั่ง
44 หมู่ 8 ต.กลาง
239 หมู่ 19 ต.เมืองเดช
243 หมู่ 1 ต.ทุ่งเทิง
126 หมู่ 2 ต.ท่าโพธิศ์ รี
212 หมู่ 11 ต.นาส่วง
99 หมู่ 10 ต.ป่าโมง
9/1 หมู่ 1 ต.กุดประทาย
34 หมู่ 2 ต.ตบหู
263 หมู่ 2 ต.แก้ง
239 หมู่ 6 ต.สมสะอาด

ทต.โพนงาม (อบต.)
ทต.บัวงาม
นาเจริญ
โนนสมบูรณ์
นากะแซง
คาครั่ง
กลาง
เมืองเดช (อบต.)
ทุ่งเทิง
ท่าโพธิศ์ รี
ทต.นาส่วง
ป่าโมง
ทต.กุดปะทาย
ตบหู
แก้ง
สมสะอาด

085-4977683
083-7436024
086-2592067
089-2524097
083-9656186
088-0127958
085-1377362
094-2892529
081-0753768/ 090-6010725
084-4273432
083-3729846
082-3704816
088-7062759
087-4558691
085-7738927
093-0694116

1. อำเภอเขื่องใน 34150 ( 18 คน)
ที่

ชื่อ - สกุล

94 นายสุวฒ
ั น์ เกษมสุข
95 นางวาสนา บุญเพ็ง
96 นางเสาวนีย์ บุญจรัส
97 นายสุรศักดิ์ ขันธุรา
98 น.ส.วัชรี ศรีวรรณ
99 นางวรานิตย์ สายทอง
100 นายอุทัย แสงไสว
101 นายสุรศักดิ์ สายทอง
102 นางสุพร ไชยดี
103 นายทวี บุ้งทอง
104 นางสตรี พื้นทอง
105 นายวิมล เกษาพันธ์
106 นายทองอยู่ ดาพะทิก
107 นายบรรจบ กุลพรม
108 นางกุหลาบ จันทร์เตี้ย
109 นางศิริ คามินทร
110 นางสุปราณี เผ่าภูรี
111 นางละมุน อุทธสิงห์
2. อำเภอวำรินชำรำบ 34190 (16 คน)
112 น.ส.เข็มมา สลักลาย
113 นางณิชาภา ศรีหาบุตร
114 นายเด่นชัย พรมสอน
115 นายบุญเลิศ ราตรี
116 นายอดิศร สุทนต์
117 น.ส.เกศมณี สมสะอาด
118 นางสมจิต วิชาชู
119 นายสุทิน พุฒพิมพ์
120 นายบุญเพ็ง นาคา
121 นายอินตา บุญตาเพศ
122 นางสมพิศ หงษ์พพิ ธิ
123 นางผ่องศรี ละครศรี
124 นางวนิดา ธิมา
125 นายพวง วงศ์คา
126 นายสุนนั ท์ สอนลัทธิพนั ธ์
127 นายณรงค์ศักดิ์ ขนันเยี่ยม

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

2 หมู่ 5 ต.บ้านกอก
94 ม. 10 ต.ธาตุนอ้ ย
71 หมู่ 9 ต.กลางใหญ่
1 หมู่ 10 ต.ดงแคนใหญ่
358/50 หมู่ 3 ต.ขามใหญ่
6 หมู่ 8 ต.นาคาใหญ่
124 หมู่ 5 ต.หนองเหล่า
6 หมู่ 8 ต.นาคาใหญ่
83/1 หมู่ 3 ต.บ้านไทย
33/2 หมู่ 2 ต.ศรีสขุ
115 หมู่ 6 ต.หัวดอน
4 หมู่ 7 ต.ศรีสขุ
74 หมู่ 8 ต.ชีทวน
13 หมู่ 6 ต.ก่อเอ้
19/1 หมู่ 10 ต.เขือ่ งใน
199 หมู่ 4 ต.ท่าไห
22 หมู่ 1 ต.สหธาตุ
95 หมู่ 15 ต.สร้างถ่อ

ทต.บ้านกอก (อบต.)
ธาตุนอ้ ย
กลางใหญ่
โนนรัง (อบต.)
ยางขีน้ ก (อบต.)
แดงหม้อ (อบต.)
หนองเหล่า (อบต.)
นาคาใหญ่
บ้านไทย
ค้อทอง (อบต.)
หัวดอน
ศรีสขุ
ชีทวน
ก่อเอ้
ทต.เขือ่ งใน
ท่าไห
สหธาตุ
สร้างถ่อ

087-6172386
080-4791945
083-3402457
098-2069278
098-6731788
081-7252543
090-826797
098-1755197
087-8744063
098-6383576
080-7246031
090-3765219
087-2509727 / 083-9349939
091-1864255
081-0660134
093-3246985
086-2493494
087-8799816

98 หมู่ 5 ต.บุ่งหวาย
100 หมู่ 11 ต.ห้วยขะยุง
95 หมู่ 1 ต.โนนผึง้
27 หมู่ 7 ต.โนนผึง้
52/1 หมู่ 4 ต.ขนุน
39/193 หมู่ 3 ต.ขามใหญ่
11 หมู่ 1 ต.บุ่งไหม
6 หมู่ 11 ต.โนนโหนน
224 หมู่ 16 ต.แสนสุข
66 หมู่ 8 ต.ธาตุ

บุ่งหวาย
ทต.ห้วยขะยุง (อบต.)
คูเมือง (อบต.)
โนนผึง้
โพธิใ์ หญ่ (อบต.)
ท่าลาด (อบต.)
ทต.บุ่งไหม
โนนโหนน
ทต.แสนสุข
ทต.ธาตุ
ทม.วารินชาราบ
ทต.คาขวาง
ทต.คาน้าแซบ
สระสมิง
ทต.เมืองศรีไค
หนองกินเพล

095-6028436
085-0159182
086-8669670
086-2579591
087-2583379
081-9661441 045-431429
081-7895846
089-7187129
089-8066416
088-1185347 / 045-288338
080-7404498
089-6294046
085-2002459
094-3645131
083-2853166 045-424668
061-3153607

27 ถ.พิทกั ษ์สันติราษฏร์ ต.วาริน

258 หมู่ 6 ต.คาขวาง
45 หมู่ 6 ต.คาน้าแซบ
25 หมู่ 16 ต.สระสมิง
17 หมู่ 2 ต.เมืองศรีไค
59 หมู่ 1 ต.หนองกินเพล

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

3. อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 34000 ( 12 คน)
128 นางนิภาพร เมืองศิริ
55/2 หมู่ 21 ต.ขามใหญ่
129 นางจันที พรมณีกร
56/1 ถ.ภาษีเจริญ ต.ในเมือง
130 นางสมปอง กุลอ่อน
189 หมู่ 5 ต.ขีเ้ หล็ก
131 นายอนุสรณ์ ไชยสาแดง
189 หมู่ 4 ต.กระโสบ
132 น.ส.บานใจ โทพิลา
16 หมู่ 1 ต.หนองขอน
133 นางอัจฉรา ทัดเทียม
77/1 หมู่ 6 ต.ขามใหญ่
134 นายบัวเรียน บุญถม
147/1 หมู่ 8 ต.ปะอาว
135 นางอุบลรัตน์ งอกงาม
11 หมู่ 1 ต.ปทุม
136 นางบัวทิพย์ คณะพันธ์
139/1 หมู่ 9 ต.หัวเรือ
137 นายสุนนั ท์ จันทร์ทรง
47 หมู่ 6 ต.หนองบ่อ
138 นางไพบูลย์ มุขสมบัติ
329 หมู่ 18 ต.ไร่นอ้ ย
139 นายศรีทอง พุทธเลิศ
612 หมู่ 1 ต.แจระแม
4. อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ 34190 (4 คน)
140 นายบรรหาร กาลังเขียว
84 หมู่ 4 ต.บุ่งมะแลง
141 นายชู พันธ์พงศ์แข็ง
77 หมู่ 5 ต.แก่งโดม
142 นายเสริฐ บุญเฉลียว
54 หมู่ 1 ต.สว่าง
143 นายอัคณี กาลังเขียว
186 หมู่ 10 ต.ท่าช้าง
5. อำเภอม่วงสำมสิบ 34140 ( 14 คน)
144 พ.อ.อ.สุริยะ ส่วนเสน่ห์
61 หมู่ 9 ต.ไผ่ใหญ่
145 ส.ต.บรรณศักดิ์ อินทรียะวงศ์
81 หมู่ 10 ต.ม่วงสามสิบ
146 นางชนิดาภา สืบบุตร
47 หมู่ 6 ต.เหล่าบก
147 นายไพบูลย์ วงศ์แพง
51 หมู่ 3 ต.หนองไข่นก
148 นางสาวอรอน อยู่สขุ
42 หมู่ 5 ต.หนองไข่นก
149 นายอดินนั ท์ สารบูรณ์
38 หมู่ 1 ต.หนองเหล่า
150 นายสมบัติ สารภาพ
203 หมู่ 11 ต.ยางโยภาพ
151 นางพิชชานันท์ ติ่งแสง
20/43 หมู่ 6 ต.อานาจ
152 นางสาวชนิดาภา จารุวงศ์
8 หมู่ 1 ต.หนองเมือง
153 น.ส.วิไลรัตน์ วงศ์คูณ
105 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง
154 นายจันดี ขันธ์แก้ว
58 หมู่ 8 ต.นาเลิง
155 นางนัฐยิ า นามมุงคุล
40 หมู่ 1 ต.หนองฮาง
156 นายสุระพรรณ วงศ์บุญ
52 หมู่ 1 ต.ยางสักโพหลุม่
157 นายสุรินทร์ ฉ่าชืน่ วงศ์
68 ม.9 ต.เตย

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

ทต.ขามใหญ่
ทน.นครอุบลฯ (อบต.)
ขีเ้ หล็ก (อบต.)
กระโสบ
หนองขอน
กุดลาด (อบต.)
ปะอาว
ทต.ปทุม
หัวเรือ
หนองบ่อ
ไร่นอ้ ย
ทม.แจระแม

085-8584222
086-8797032
086-2549768/089-7179375
085-7688203 045-841406
085-2088032/ 093-4196603
081-0736633 083-7377365
089-0943017
086-2572190
089-1891939 045-200418
083-3878694
087-2514943
082-9148316

ทต.บุ่งมะแลง
แก่งโดม
ทต.สว่าง
ทต.ท่าช้าง

098-2146029
087-2597495
081-7901683
089-9467782

ไผ่ใหญ่ (อบต.)
ม่วงสามสิบ
เหล่าบก (อบต.)
หนองไข่นก
โพนแพง (อบต.)
หนองเหล่า
ยางโยภาพ (อบต.)
ดุมใหญ่ (อบต.)
หนองเมือง (อบต.)
หนองช้างใหญ่ (อบต.)
นาเลิง
หนองฮาง (อบต.)
ยางสักโพหลุม่
เตย

083-3667071
061-1270273
045-339077 , 082-1339579
082-1524416
0856-581125
061-1244478
061-1691769
086-2464617
085-0977886
081-0744165
086-2629466
081-1956250
083-3739981/087-0033076
087-9014140

6. อำเภอดอนมดแดง 34000 ( 4 คน)
ที่

ชื่อ - สกุล

158 น.ส. ทัศนี ทาทอง
159 นายสมศักดิ์ พุฒธา
160 น.ส.สุรีพร บุญเชิญ
161 นางบุญชู พาพัน
7. อำเภอสำโรง 34360 ( 9 คน)
162 นายณัฐชัย พันธ์ลี
163 น.ส.เตือนใจ มั่นการ
164 นางเมตตา พลศิล
165 น.ส.บังอร เจริญทัศน์
166 นางสุทธิรัก ยาตะลี
167 นายสนัน่ ถาวรพงษ์
168 นายสมร สีทองทา
169 นายโชคศักดิ์ เกษศิริ
170 นางวิไลวรรณ ไชยโคตร์
8. อำเภอเหล่ำเสือโก้ก 34000 (4 คน)
171 นางสุวนันท์ อันรื่นเริง
172 นางกุลธิดา วรบุตร
173 นายพุทศรี หงษ์คา
174 นายชโยดม มะเสนะ

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

31 หมู่ 9 ต.ท่าเมือง
153 หมู่ 2 ต.เหล่าแดง
22 หมู่ 9 ต.ดอนมดแดง
102 หมู่ 5 ต.คาไฮใหญ่

ท่าเมือง
เหล่าแดง
ดอนมดแดง (อบต.)
คาไฮใหญ่

086-8763233
082-1300373
087-6525699
081-3215996

166 หมู่ 8 ต.โนนกาเล็น
48 หมู่ 3 ต.สาโรง
8 หมู่ 2 ต.หนองไฮ
74 หมู่ 4 ต.สาโรง
33 หมู่ 1ต.ขามป้อม
33 หมู่ 6 ต.โคกก่อง
103 หมู่ 3 ต.บอน
76 หมู่ 9 ต.โคกสว่าง
58 หมู่ 6 ต.ค้อน้อย

โนนกาเล็น (อบต.)
โนนกลาง (อบต.)
หนองไฮ
ทต.สาโรง
ขามปัอม (อบต.)
โคกก่อง
บอน
โคกสว่าง
ค้อน้อย

087-8692626
099-4756214
090-2433576
086-8670583
083-3871946
088-7197234
087-2532622
086-8674066
086-2526530

111 หมู่ 13 ต.หนองบก
78 หมู่ 2 ต.โพนเมือง
43 หมู่ 2 ต.แพงใหญ่
140 หมู่ 4 ต.หนองบก

หนองบก
โพนเมือง
แพงใหญ่
ทต.เหล่าเสือโก้ก (อบต.)

098-2106326
087-2536168
091-8340698
091-7682641

1. อำเภอกุดข้ำวปุ้น 34270 (5 คน)
ที่

ชื่อ - สกุล

175 นางสาวบุญช่วย บุฐานนท์
176 นางเพ็ญประภา บุญเคล้า
177 นางผอง แสงฉาย
178 นายสมพงษ์ นางาม
179 นายหวาง กุมแก้ว
2. อำเภอเขมรำฐ 34170 (9 คน)
180 นายวารี คาภัย
181 นางสาวสุภคั ชมพันธ์
182 นายจาเริญ สนธิหา
183 นางศิรประภา จันทะสาร
184 นางปิยะรัตน์ บัวพันธ์
185 น.ส.กิติยา เคนสิน
186 นางพันธ์ ไชยเสนหาญ
187 นางอรชร สาริพนั ธ์
188 นางยุพา แดงชาติ
3. อำเภอตระกำรพืชผล 34130 (22 คน)
189 นายสมปอง รอบโลก
190 นายวิมาน สุวรรณกูฏ
191 นางไพบูรณ์ อินโสม
192 นายนิจ อุน่ คา
193 นางนารี ชมชิด
194 นายทองคา บัวศรี
195 นายบุญเติม ขันตี
196 นางเต็มใจ คาหมูน
197 นางสมจิตร เกือ้ ทาน
198 นางลาใย ปาทา
199 นายธานี มณีศรี
200 นายสฤษดิ์ สมนึก
201 นางสมจิต ศรีโสภา
202 นายเกียรติศักดิ์ พสุนนท์
203 นางจันทร์เพ็ญ นามวงษา
204 นางบุบผา โสดามรรค
205 นางนภาภรณ์ โพธิใ์ ต้

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

286 หมู่ 14 ต.กุดข้าวปุ้น
149 หมู่ 1 ต.กาบิน
63 หมู่ 6 ต.หนองทันน้า
36 หมู่ 3 ต.แก่งเค็ง
32 หมู่ 8 ต.โนนสวาง

ทต.กุดข้าวปุ้น
กาบิน
หนองทันน้า
แก่งเค็ง
โนนสวาง

099-4763887
088-1081924
095-6059837
098-1214505
080-7293174

58 หมู่ 3 ต.แก้งเหนือ
3 หมู่ 6 ต.หนองผือ
243 หมู่ 19 ต.เขมราฐ
207 หมู่ 5 ต.เจียด
32 หมู่ 8 ต.ขามป้อม
549 หมู่ 8 ต.หัวนา
109 หมู่ 2 ต.หนองสิม
41 หมู่ 2 ต.นาแวง
156 ม.13 ต.หนองนกทา

แก้งเหนือ
ทต.หนองผือ (กศน.)
ทต.เขมราฐ
เจียด (อบต.)
ทต.ขามป้อม
ทต.หัวนา (อบต.)
หนองสิม
นาแวง
ทต.หนองนกทา

080-4890501
081-4840339/045 491225
089-2839714
098-6182577
095-6108944
089-0790089
082-8764561
085-3277431
087-2551059

52 หมู่ 1 ต.เป้า
184 หมู่ 3 ต.ตระการ
34 หมู่ 4 ต.สะพือ
18 หมู่ 12 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
45 หมู่ 11 ต.เกษม
7 หมู่5 ต.เซเป็ด
68 หมู่ 4 ต.ขามเปี้ย
149 หมู่ 2 ต.นาสะไม
233 หมู่ 2 ต.ตากแดด
65 หมู่ 1 ต.ท่าหลวง
309 หมู่ 7 ต.ขุหลุ
78 หมู่ 3 ต.ตากแดด
46 หมู่ 4 ต.โคกจาน
8 หมู่ 3 ต.บ้านแดง
14 หมู่ 1 ต.นาพิน
25 หมู่ 2 ต.กุดยาลวน
80 หมู่ 3 ต.คาเจริญ

เป้า
ตระการพืชผล (อบต.)
สะพือ
ห้วยฝ้ายพัฒนา
เกษม
เซเป็ด
ขามเปี้ย
นาสะไม
กระเดียน (อบต.)
ท่าหลวง
ทต.ตระการพืชผล
ตากแดด
โคกจาน
บ้านแดง
นาพิน
กุดยาลวน
คาเจริญ

086-8720094
085-4998084
083-3878646
092-6917397
099-8321430
082-1293044
087-8717073
081-9662511
089-8486989
083-3841186
089-7183921
087-8708956
082-3207768
089-0321820
085-4914196 045236058
087-8749798 045-292096
089-4243979

ที่

ชื่อ - สกุล

3. อำเภอตระกำรพืชผล (ต่อ)
206 นายเสรีชยั ไม้นอ้ ย
207 นายทวี ดาเหลา
208 นางจันทร์มา นามบุตร
209 นายพรมมา ธิมาทา
210 นางสังวาร หินอ่อน
4. อำเภอโพธิ์ไทร 34340 (5 คน)
211 นายเกษมศร พวงศรี
212 นางนงลักษณ์ คุณภาที
213 นายชุมพล เรืองสา
214 นางเถาวัลย์ คุณภาที
215 นางบาล สิงห์โต
5. อำเภอนำตำล 34170 (4 คน)
216 นายไสว สาเลิศ
217 นายวีระชัย ขันบุตรศรี
218 นางเพียรพักตร์ ดวงจันทร์
219 นายธรรม มีศรี

ที่อยู่

อสร.ประจำตำบล/อปท.

โทรศัพท์

81 หมู่ 2 ต.ถ้าแข้
53 หมู่ 7 ต.หนองเต่า
2 หมู่ 5 ต.คอนสาย
133 หมู่ 4 ต.ไหล่ทุ่ง
80 หมู่ 4 ต.กุศกร

ถ้าแข้
หนองเต่า
คอนสาย
ไหล่ทุ่ง
กุศกร

085-7781094
084-3024557 090-8307380
085-4919358
086-8708548
082-8642576

119 หมู่ 9 ต.สองคอน
33 หมู่ 3 ต.สารภี
10 หมู่ 8 ต.สองคอน
138 หมู่ 2 ต.โพธิไ์ ทร
44 หมู่ 4 ต.สาโรง

ม่วงใหญ่ (อบต.)
สารภี
สองคอน
ทต.โพธิไ์ ทร
สาโรง

092-5596637
087-0063075
093-0604593
086-9729925
085-4175354

24 หมู่ 3 ต.พะลาน
161 หมู่ 11 ต.นาตาล
23 หมู่ 16 ต.พังเคน
31 หมู่ 2 ต.กองโพน

พะลาน
นาตาล
พังเคน
กองโพน (อบต.)

089-2867505
094-3051508
081-9666485
087-9610777

แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันเดือนปี

งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

- 2 วันเดือนปี

งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

- 3 วันเดือนปี

งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

- 4 วันเดือนปี

งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

- 5 วันเดือนปี

งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

- 6 วันเดือนปี

งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
อาสาสมัครแรงงานต่าบล..........................................

