
 
  
 
 

 
 

ประกาศจังหวัดสุโขทัย 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

............................................ 

ดวยจังหวัดสุโขทัย โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย มีความประสงครับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพ่ือแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ต้ังแตวันที๑่ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

อาศัยอํานาจตามขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐                 
ใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมเปน อสพ. ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ดังนี ้

๑. ช่ือตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน ระยะเวลาการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชนที่จะไดรับ 

 ๑.๑ ชื่อตําแหนงท่ีรับสมัครจํานวน       
  ตําแหนง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จํานวน 2 อัตรา 
 ๑.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เปนระยะเวลา ๑ ป             
โดยบุคคลที่เขารับการคัดเลือกตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
 ๑.๓ สิทธิประโยชนที่จะไดรับ         
 ๑) ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)            
โดยไมเสียคาใชจาย 
                               ๒) ปฏิบัติงานครบ ๑ ป มีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานราชการ            
จะไดรับบําเหน็จตอบแทน เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) พรอมวุฒิบัตร 
 ๓) อสพ. ที่ปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งปแลว และมีผลงานดีเดนอาจไดรับการพิจารณาจาก
กรมการพัฒนาชุมชนใหตออายุการปฏิบัติหนาที่ไดอีกคราวละหนึ่งป โดยใหนําคาคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้ง ๓ รอบมาหาคาเฉลี่ยและพิจารณาตออายุการปฏิบัติหนาที่ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่คาคะแนนรอย
ละ ๘๐ ข้ึนไป ทั้งนี้ กรณี อสพ.สํารองที่เรียกทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ท่ีลาออกจากการปฏิบัติงาน                      
จะไมไดรับการประเมินตออายุการปฏิบัติหนาที ่

๒. อัตราคาตอบแทน : อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓. ลักษณะงานที่จะตองปฏิบัต ิ

  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการทํางานภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของเจาหนาที่กรมการพัฒนาชุมชนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับ การสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ตางๆ เพื ่อสง เสริมและพัฒนา เศรษฐกิจระดับฐานรากใหมั ่นคง ชุมชนเขมแข็ง  พึ ่งตนเอง ไดรวม
ขับเคล่ือนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจําอยูใน
หมูบาน ตําบล 

/๔ คุณสมบัติ... 
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๔. คุณสมบัติของผูสมัครคดัเลือก 

 ๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมคัร 
 (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ 
 (๔) เปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถเขารวมกิจกรรมตาม
หลักสูตรการฝกอบรมที่กรมฯกําหนดได และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหมูบาน ตําบลท่ีไดรับ
มอบหมายครบตามระยะเวลาท่ีกรมฯกําหนด 
 ๔.๒ ลักษณะตองหาม 
  (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  (๒) เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืน หรือตามกฎหมายอื่น 
       (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรอืเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
  (๙) เปนผูมีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑทหาร 
 สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขาสอบเพ่ือคัดเลือก
เปนอาสาพัฒนา (อสพ.) ได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑                 
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
และในกรณีที่สมัครสอบแลวไดบวชเปนพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน 
หากยังคงสมณะเพศอยูในวันสอบ 

  ๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
 ผูสมัครตองไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบเทาในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 
คือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๕. การรับสมัครคัดเลือกและเง่ือนไขการรับสมัคร  
 ๕.๑ ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถติดตอขอรับใบสมัคร และย่ืนใบ
สมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยตั้งแตวันท่ี ๒๑– ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครจะไมเสียคาธรรมเนียมในการสมคัรแตอยางใด 
 

/๕.๒ ผูสมัคร... 
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 ๕.๒ ผูสมัครจะตองนําหลักฐานมาใหครบถวนในวันย่ืนใบสมัคร เจาหนาที่รับสมัครจะไมรับ
เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารตางๆไวไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศฯ 
 ๕.๓ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไป
ตามประกาศรบัสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งน้ีมาตั้งแตตน 
 ๕.๔ เอกสารและหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัครคัดเลือก 
  (๑) ใบสมัครคดัเลือก ตามแบบที่กําหนด 
  (๒) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x๑ นิ้ว ถาย
คร้ังเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัครคัดเลือก) จํานวน ๓ รูป  
  (๓) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบคือ
วันท่ี๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับปริญญาบัตร ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ไดรับอนุมัติใหสําเร็จ
การศกึษาซึ่งตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได) 
  (๔) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน (Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม
กฎ ก.พ. ไดแก 
   (๕.๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
   (๕.๒) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม  
   (๕.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
   (๕.๔) โรคพิษสุราเร้ือรัง  
   (๕.๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด   
  (๖) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริงพรอม
สําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๗) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๘) ผูสมัครหากเปนเพศชาย ตองผานการรับราชการทหาร หรือพนการเกณฑทหารแลว 
หรอืมีหลักฐานแสดงวาไมตองรับราชการทหาร 
  (๙) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่อ-
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ  
  สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือชื่อ
วันที่ กํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 
 
 
 
 
 

/๖. วิธีการคัดเลือก... 
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 ๖. วิธีการคัดเลือก 
 ๖.๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนง (สอบขอเ ขียน)                  
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 ๖.๒ กําหนดการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)             
ในวันอาทิตยท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ๖.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธ์ิสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) วัน เวลา และสถานที่สอบในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 ๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยจะกําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ) ในวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 16.30 น. ณ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการคดัเลือก  
 ๗.๑ สอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)เปนการสอบวัด
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดวยวิธีการสอบขอเขียน เปนขอสอบแบบปรนัย จํานวน ๑๐๐ ขอ        
ขอละ ๑ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนนระยะเวลาในการสอบ จํานวน ๓ ชั่วโมง โดยใชขอสอบจากสวนกลาง         
มขีอบเขตเนื้อหาหลักสูตรในการสอบ ดังน้ี 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ.๒๕๔๐ 
  (๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
  (๓) ความรูเก่ียวกับกรมการพัฒนาชุมชน เชน ประวัติ ความเปนมา รูปแบบและ
วิธีการพัฒนาชุมชน โครงสรางภารกิจ และยุทธศาสตรแหงความสุขของประชาชน 
  (๔) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง การสราง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนชุมชน การแกไขปญหาครัวเรือนยากจน 
  (๕) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
  (๖) ความรูทั่วไป เหตุการณปจจุบัน 
 ๗.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)เปนการสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนโดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเก่ียวกับ
ทัศนคติการทํางานอาสาพัฒนา ความรู ท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถ ทวงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ปฏิภาณไหวพริบความคิดริเริ่ม
สรางสรรค วุฒิภาวะทางอารมณ การแกไขปญหาเฉพาะหนา บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน 
เพ่ือใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่อาสาพัฒนา (อสพ.) 
 ทั้งน้ี จะดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) กอน และ
เมื่อสอบผานการวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
 
 
 
 /๘.เกณฑการตัดสิน... 
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  ๘. เกณฑการตัดสิน   
     ใชเกณฑการตัดสินตามลําดับ ดังน้ี 
     ๘.๑ ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) จะตอง
เปนผูสอบไดคะแนนในการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ไมต่ํากวา        
รอยละ ๖๐ 

        ๘.๒ กรณมีีผูสอบไดคะแนนในการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบ
ขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ มีจํานวนนอยกวา ๓ เทาของจํานวนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ไดรับจัดสรรจาก
กรมฯ จะใชวิธีการคดิคาคะแนนแบบอิงกลุม ทั้งนี้จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

 ๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการคดัเลือก 
 ๙.๑ กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกแตละจังหวัด เพื่อขึ้น
บัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ไวไมนอยกวา ๓ เทา ของจํานวน   
อาสาพัฒนา (อสพ.) ท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมฯ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเรียงตามลําดับ
คะแนนรวมของผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง และการวัดความเหมาะสม         
กับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา    
อยูในลําดับที่สูงกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน  
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 ๙.๒ บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกครั้งนี้ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด    
๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันอีก และไดประกาศข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 
 ๙.๓ ภายหลังหากมีตําแหนงวางเนื่องจากอาสาพัฒนา (อสพ.) ลาออกจากการปฏิบัติ
หนาที่ กรมการพัฒนาชุมชน อาจพิจารณาแตงตั้งผูไดรับการขึ้นบัญชีในลําดับถัดไป เวนแตระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ในปนั้นคงเหลือนอยกวา ๔ เดือน 

 ๑๐. กําหนดการฝกอบรม 
 กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดฝกอบรมหลักสูตรกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)           
รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 ๑๑. การแตงตั้งผูผานการคัดเลือก 
 กรมการพัฒนาชุมชนจะแตงตั้งผูท่ีผานการคัดเลือกและเขารับการฝกอบรมของแตละจังหวัด
ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรเพ่ือปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนั้น และใหจังหวัดแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตามที่จังหวัดเห็นสมควร 
 ๑๒. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
      (๑) จะตองทําสัญญาเพื่อเขารับการฝกอบรมกอนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
  (๒) กรมการพัฒนาชุมชน จะแตงตั้งอาสาพัฒนาใหปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหวางวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
      (๓) จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา  
 
 
 
 

/(๔) จะไดรบั... 
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 (๔) จะไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด และกรมการ
พัฒนาชุมชน ตลอดการปฏิบัติงาน 
  (๕) การคัดเลือกบุคคลคร้ังนี้ 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 ใหคิดคํานวณคาปรับตามแนวทางท่ีกรมฯกําหนด 
 (๘) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนหนวยงานสายบังคับ
บัญชาโดยตรง  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 

  


