ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
............................................
ดวยจังหวัดสุโขทัย โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย มีความประสงครับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตวันที๑่ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อาศัยอํานาจตามขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐
ใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมเปน อสพ. ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน ระยะเวลาการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชนที่จะไดรับ
๑.๑ ชื่อตําแหนงที่รับสมัครจํานวน
ตําแหนง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จํานวน 2 อัตรา
๑.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต วั นที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึ งวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๓ เปน ระยะเวลา ๑ ป
โดยบุคคลที่เขารับการคัดเลือกตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
๑.๓ สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
๑) ได รับ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมกอ นปฏิบั ติง านอาสาพั ฒ นา (อสพ.)
โดยไมเสียคาใชจาย
๒) ปฏิบัติงานครบ ๑ ป มีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานราชการ
จะไดรับบําเหน็จตอบแทน เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) พรอมวุฒิบัตร
๓) อสพ. ที่ปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งปแลว และมีผลงานดีเดนอาจไดรับการพิจารณาจาก
กรมการพัฒนาชุมชนให ตออายุการปฏิ บัติ หนา ที่ไ ดอีกคราวละหนึ่ง ป โดยใหนําคา คะแนนประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานทั้ง ๓ รอบมาหาคาเฉลี่ยและพิจารณาตออายุการปฏิบัติหนาที่ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่คาคะแนนรอย
ละ ๘๐ ขึ้น ไป ทั้ง นี้ กรณี อสพ.สํ า รองที่ เ รีย กทดแทนอาสาพั ฒ นา (อสพ.) ที่ล าออกจากการปฏิบั ติง าน
จะไมไดรับการประเมินตออายุการปฏิบัติหนาที่
๒. อัตราคาตอบแทน : อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการทํางานภายใต
การกํากับ แนะนํ า ตรวจสอบ ของเจา หนาที่กรมการพัฒนาชุมชนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับ การสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในรูป แบบ
ตา งๆ เพื่อ สง เสริม และพั ฒ นาเศรษฐกิจ ระดับ ฐานรากใหมั ่น คง ชุม ชนเขม แข็ง พึ ่ง ตนเองไดร ว ม
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจําอยูใน
หมูบาน ตําบล
/๔ คุณสมบัต.ิ ..

-๒๔. คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เปนผูม ีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) เป น ผู ที่ มี สุ ข ภาพร า งกายแข็ ง แรงสมบู รณ สามารถเข า ร ว มกิจ กรรมตาม
หลักสูตรการฝกอบรมที่กรมฯกําหนดได และมีความพรอมที่จะปฏิบั ติงานในพื้นที่หมูบาน ตําบลที่ไ ดรับ
มอบหมายครบตามระยะเวลาที่กรมฯกําหนด
๔.๒ ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) เปนผูอ ยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เป นผู เคยต องรั บ โทษจํ าคุ ก โดยคําพิ พ ากษาถึง ที่สุดใหจํา คุ กเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป นผู เคยกระทํ าการทุ จริ ตในการสอบเข ารั บราชการ หรื อเข าปฏิ บั ติ งานใน
หนวยงานของรัฐ
(๙) เปนผูมีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑทหาร
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขาสอบเพื่อคัดเลือก
เปนอาสาพัฒนา (อสพ.) ได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
และในกรณีที่ สมัครสอบแลวไดบ วชเปนพระภิ กษุ หรือสามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน
หากยังคงสมณะเพศอยูในวันสอบ
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครต องไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบเทาในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕. การรับสมัครคัดเลือกและเงื่อนไขการรับสมัคร
๕.๑ ใหผูประสงคจะสมัครเขารับ การคั ดเลือก สามารถติดตอขอรับใบสมัคร และยื่ นใบ
สมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยตั้งแตวันที่ ๒๑– ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครจะไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัครแตอยางใด
/๕.๒ ผูสมัคร...

-๓๕.๒ ผูสมัครจะตองนําหลักฐานมาใหครบถวนในวันยื่นใบสมัคร เจาหนาที่รับสมัครจะไมรับ
เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารตางๆไวไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศฯ
๕.๓ ผูส มัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไป
ตามประกาศรับสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน
๕.๔ เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครคัดเลือก
(๑) ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กําหนด
(๒) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x๑ นิ้ว ถาย
ครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัครคัดเลือก) จํานวน ๓ รูป
(๓) สํ าเนาปริญญาบัตร จํ านวน ๑ ฉบับแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบคือ
วันที่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับปริญญาบัตร ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ไดรับอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษาซึ่งตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได)
(๔) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. ไดแก
(๕.๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
(๕.๒) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
(๕.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(๕.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕.๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
(๖) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริงพรอม
สําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) ผูสมัครหากเปนเพศชาย ตองผานการรับราชการทหาร หรือพนการเกณฑทหารแลว
หรือมีหลักฐานแสดงวาไมตองรับราชการทหาร
(๙) สําเนาหลักฐานอื่ นๆ เช น ใบสํ าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่ อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให ผูสมัครเขี ยนคํารับ รองวา “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือชื่อ
วันที่ กํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร

/๖. วิธีการคัดเลือก...

-๔๖. วิธีการคัดเลือก
๖.๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง (สอบข อ เขี ย น)
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
๖.๒ กํ า หนดการสอบภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง (สอบข อ เขี ย น)
ในวันอาทิตยที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖.๓ สํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดสุ โ ขทั ย จะประกาศรายชื่ อผูที่ มีสิ ทธิ์ สอบภาคความ
เหมาะสมกั บตําแหนง (สอบสั มภาษณ) วัน เวลา และสถานที่ สอบในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยจะกําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สอบสัมภาษณ) ในวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 16.30 น. ณ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๗.๑ สอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตํ าแหนง (สอบขอเขียน)เปนการสอบวั ด
ความรู ความสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหนงดว ยวิ ธีการสอบขอ เขียน เปนข อสอบแบบปรนัย จํานวน ๑๐๐ ข อ
ขอละ ๑ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนนระยะเวลาในการสอบ จํ านวน ๓ ชั่วโมง โดยใชขอ สอบจากสวนกลาง
มีขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรในการสอบ ดังนี้
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ.๒๕๔๐
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(๓) ความรูเกี่ยวกั บกรมการพั ฒนาชุมชน เชน ประวัติ ความเปนมา รูปแบบและ
วิธีการพัฒนาชุมชน โครงสรางภารกิจ และยุทธศาสตรแหงความสุขของประชาชน
(๔) ความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒนาหมู บ า นเศรษฐกิจ พอเพี ย ง การสรา ง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนชุมชน การแกไขปญหาครัวเรือนยากจน
(๕) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
(๖) ความรูทั่วไป เหตุการณปจจุบัน
๗.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)เปนการสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนโดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเกี่ยวกับ
ทั ศนคติ การทํ างานอาสาพั ฒ นา ความรู ที่อาจใชป ระโยชนใ นการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถ ท ว งที วาจา
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สรา งสรรค วุฒิ ภาวะทางอารมณ การแก ไ ขป ญ หาเฉพาะหนา บุคลิก ภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน
เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่อาสาพัฒนา (อสพ.)
ทั้งนี้ จะดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) กอน และ
เมื่ อสอบผ านการวัดความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

/๘.เกณฑการตัดสิน...

-๕๘. เกณฑการตัดสิน
ใชเกณฑการตัดสินตามลําดับ ดังนี้
๘.๑ ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตํา แหนง (สอบสัมภาษณ) จะตอง
เป น ผู สอบได ค ะแนนในการสอบภาคความรู ความสามารถที่ใ ชเฉพาะตํา แหนง (สอบขอ เขี ยน) ไม ต่ํ า กว า
รอยละ ๖๐
๘.๒ กรณีมีผูสอบไดคะแนนในการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบ
ขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ มีจํานวนนอยกวา ๓ เทาของจํานวนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ไดรับจัดสรรจาก
กรมฯ จะใชวิธีการคิดคาคะแนนแบบอิงกลุม ทั้งนี้จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก
๙.๑ กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู ที่ผา นการคัดเลือกแตละจังหวัด เพื่อขึ้น
บัญชีอาสาพั ฒนา (อสพ.) รุ นที่ ๗๑ (ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ไวไมนอยกวา ๓ เทา ของจํา นวน
อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ไ ด รับ การจัด สรรจากกรมฯ ภายในวั นที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเรีย งตามลําดั บ
คะแนนรวมของผู ส อบผ า นการวั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง และการวั ด ความเหมาะสม
กับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับ ตําแหนงมากกวา
อยูในลําดับที่สูงกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยั งเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๙.๒ บัญ ชีรายชื่อผูผ านการคัดเลือกครั้งนี้ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด
๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันอีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๙.๓ ภายหลั งหากมีตํา แหน งว า งเนื่ อ งจากอาสาพัฒนา (อสพ.) ลาออกจากการปฏิ บั ติ
หน าที่ กรมการพัฒนาชุ มชน อาจพิ จารณาแตงตั้งผูได รับการขึ้นบั ญชีในลําดับถัดไป เวนแตระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ในปนั้นคงเหลือนอยกวา ๔ เดือน
๑๐. กําหนดการฝกอบรม
กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดฝกอบรมหลักสูตรกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)
รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๑. การแตงตั้งผูผา นการคัดเลือก
กรมการพัฒนาชุมชนจะแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกและเขารับการฝกอบรมของแตละจังหวัด
ตามจํ า นวนที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรเพื่ อปฏิ บั ติ ง านในพื้ นที่ จั ง หวั ดนั้ น และใหจั งหวั ด แต ง ตั้ง ใหไ ปปฏิบั ติห น า ที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตามที่จังหวัดเห็นสมควร
๑๒. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
(๑) จะต อ งทํ า สั ญ ญาเพื่ อ เข า รั บ การฝ ก อบรมก อนการปฏิ บั ติ ง าน และปฏิ บั ติ ง านตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
(๒) กรมการพัฒนาชุมชน จะแตงตั้งอาสาพัฒนาใหปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหวางวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(๓) จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
/(๔) จะไดรบั ...

-๖(๔) จะไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด และกรมการ
พัฒนาชุมชน ตลอดการปฏิบัติงาน
(๕) การคัดเลือกบุคคลครั้งนี้ เปนการคัดเลือกอาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน ไมมีขอ
ผูกพันในการบรรจุเขารับราชการ
(๖) การลาออก หรือลงโทษใหออก ไลออก นับตั้งแตการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรการ
ฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)จะตองเสียคาปรับกรณี
ผิดสัญญา เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
(๗) การลาออก หรือลงโทษใหออก ไลออก ระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่อาสาพัฒนา(อสพ.) ตอง
เสียคาปรับกรณีผิดสัญญา เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เวนแตถาปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน
ขึ้นไป ใหคิดคํานวณคาปรับตามแนวทางที่กรมฯกําหนด
(๘) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนหนวยงานสายบังคับ
บัญชาโดยตรง
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

