ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
............................................
ดวยกรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงครับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.)
รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดของผูไดรับการคัดเลือก
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อาศั ยอํ านาจตามข อ ๘ แห งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยอาสาพั ฒ นา พ.ศ. ๒๕๔๐
ใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมเปน อสพ. ตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชนที่จะไดรับ
๑.๑ ชื่อตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน
ตําแหนง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จํานวน ๒๐๐ อัตรา
๑.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้ งแต วั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๒ ถึงวั นที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป น ระยะเวลา ๑ ป
โดยบุคคลที่เขารับการคัดเลือกตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
๑.๓ สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
๑) ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) โดย
ไมเสียคาใชจาย
๒) ปฏิบัติงานครบ ๑ ป มีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานราชการ
จะไดรับบําเหน็จตอบแทน เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) พรอมวุฒิบัตร
๓) อสพ. ที่ปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งปแลว และมีผลงานดีเดนอาจไดรับการพิจารณา
จากกรมการพั ฒ นาชุ มชนให ตออายุ การปฏิ บั ติ ห น าที่ได อีกคราวละหนึ่ งป โดยให นํ าคาคะแนนประเมิน ผล
การปฏิบัติงานทั้ง ๓ รอบมาหาคาเฉลี่ยและพิจารณาตออายุการปฏิบัติหนาที่ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่คาคะแนน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณี อสพ.สํารองที่เรียกทดแทนอาสาพัฒ นา (อสพ.) ที่ลาออกจากการปฏิบั ติงาน
จะไมไดรับการประเมินตออายุการปฏิบัติหนาที่
๒. อัตราคาตอบแทน : อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ทํางานภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของเจาหนาที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยปฏิบัติ
ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส งเสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู และกระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชน
ในรู ป แบบต า ง ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ ฐานรากให มั่ น คง ชุ ม ชนเข ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองได
รวมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจํา
อยูในหมูบาน ตําบล
/๔ คุณสมบัต.ิ ..

-๒๔. คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เปนผูม ีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
(๓) เป น ผู เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) เป น ผู ที่ มี สุ ข ภาพร างกายแข็ ง แรงสมบู ร ณ สามารถเข า ร ว มกิ จ กรรมตาม
หลักสูตรการฝกอบรมที่กรมฯ กําหนดได และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่หมูบาน ตําบล ที่ไดรับ
มอบหมายครบตามระยะเวลาที่กรมฯ กําหนด
๔.๒ ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) เปน ผู อยูในระหวางถูกสั่ งพักราชการ หรือถูกสั่งให ออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เป น ผู เคยต องรั บ โทษจํ าคุ กโดยคําพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให จํ าคุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป นผู เคยกระทํ าการทุ จริ ตในการสอบเข ารั บ ราชการ หรื อเข าปฏิ บั ติ งานใน
หนวยงานของรัฐ
(๙) เปนผูมีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑทหาร
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขาสอบเพื่อคัดเลือก
เปนอาสาพัฒนา (อสพ.) ได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
และในกรณีที่สมัครสอบแลวไดบวชเปนพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน
หากยังคงสมณะเพศอยูในวันสอบ
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบเทาในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕. การรับสมัครคัดเลือกและเงื่อนไขการรับสมัคร
ให สํ านั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด เป น หน ว ยดํ าเนิ น การรับ สมั ค รคั ด เลื อกอาสาพั ฒ นา
(อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามคุณสมบัติและจํานวนที่กรมฯ กําหนด ดังนี้

/๕.๑ ใหผูประสงค...

-๓๕.๑ ใหผู ประสงคจะสมั ค รเขารั บ การคั ด เลื อ กขอรั บ และยื่ น ใบสมั ค รดวยตนเองไดที่
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แตวั น ที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวั น
และเวลาราชการ โดยผูสมัครจะไม/เสียค/าธรรมเนียมในการสมัครแต/อย/างใด
๕.๒ ผูสมัครจะตองนําหลักฐานมาใหครบถวนในวันยื่นใบสมัคร เจาหนาที่รับสมัครจะไม/รับ
เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต/าง ๆ ไวไม/ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศฯ
๕.๓ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว/า เป7นผูมีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดต/าง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองตรงตามความเป7นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบว/าเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครนํามายื่นไม/ตรงหรือไม/เป7นไป
ตามประกาศรับสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน จะถือว/าผูสมัครเป7นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต/ตน
๕.๔ เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครคัดเลือก
(๑) ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กําหนด
(๒) รูป ถ/ายหนาตรง ไม/สวมหมวก และไม/ส วมแว/น ตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ ว
ถ/ายครั้งเดียวกันไม/เกิน ๑ ป@ (นับถึงวันปAดรับสมัครคัดเลือก) จํานวน ๓ รูป
(๓) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ แสดงว/าเป7นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปAดรับสมัครสอบ
คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแลวแต/ยังไม/ไดรับปริญญาบัตร
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึ กษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สํ าเร็จการศึกษาและวันที่ไดรับอนุมัติ
ใหสําเร็จการศึกษาซึ่งตองอยู/ภายในกําหนดวันปAดรับสมัครมายื่นแทนได)
(๔) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไม/เกิน ๑ เดือน และแสดงว/าไม/เป7นโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ไดแก/
(๕.๑) วัณโรคในระยะแพร/กระจายเชื้อ
(๕.๒) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป7นที่น/ารังเกียจแก/สังคม
(๕.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(๕.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕.๕) โรคติดต/อรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด/นชัดหรือรุนแรงและเป7น
อุปสรรคต/อการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
(๖) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกใหที่ยังไม/หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ/ายและมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริงพรอม
สําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) ผูสมัครหากเป7นเพศชาย ตองผ/านการรับราชการทหาร หรือพนการเกณฑทหารแลว
หรือมีหลักฐานแสดงว/าไม/ตองรับราชการทหาร
(๙) สํ าเนาหลั กฐานอื่ น ๆ เช/ น ใบสํ าคั ญการสมรส ใบเปลี่ ยนชื่ อ – สกุ ล (ในกรณี
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม/ตรงกัน) เป7นตน จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองว/า “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือชื่อ
วันที่ กํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
/๖. วิธีการคัดเลือก...

-๔๖. วิธีการคัดเลือก
๖.๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการจังหวัดกําหนด
๖.๒ กําหนดการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) พรอมกัน
ทั่วประเทศ ในวันอาทิตยที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖.๓ สํานั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสม
กั บ ตํ าแหน ง (สอบสั ม ภาษณ ) วั น เวลา และสถานที่ ส อบ ในวั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ ณ สํ า นั ก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการจังหวัดกําหนด
๖.๔ สํ านั กงานพัฒ นาชุมชนจั งหวัด สอบภาคความเหมาะสมกับ ตํ าแหน ง (สั มภาษณ )
ในระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖.๕ กรมการพัฒ นาชุมชน ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อขึ้น บัญชีอาสาพัฒ นา
(อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และบัญชีสํารอง ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๗.๑ สอบภาคความรู ความสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง (สอบข อเขี ยน) เป นการสอบ
วัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดวยวิธีการสอบขอเขียน เปนขอสอบแบบปรนัย จํานวน ๑๐๐ ขอ
ขอละ ๑ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ระยะเวลาในการสอบ จํานวน ๓ ชั่วโมง โดยใชขอสอบจากสวนกลาง
มีขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรในการสอบ ดังนี้
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(๓) ความรูเกี่ยวกับ กรมการพัฒ นาชุ มชน เชน ประวัติ ความเป น มา รูป แบบและ
วิธีการพัฒนาชุมชน โครงสรางภารกิจ และยุทธศาสตรแหงความสุขของประชาชน
(๔) ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การสร า ง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนชุมชน การแกไขปญหาครัวเรือนยากจน
(๕) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
(๖) ความรูทั่วไป เหตุการณปจจุบัน
๗.๒ สอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง (สอบสั ม ภาษณ ) เป น การสอบเพื่ อ วั ด
ความเหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ
เกี่ยวกับทัศนคติการทํางานอาสาพัฒนา ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถ ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค วุฒิภาวะทางอารมณ การแกไขปญหาเฉพาะหนา บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน
เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่อาสาพัฒนา (อสพ.)
ทั้งนี้ จะดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) กอน และ
เมื่ อ สอบผ า นการวั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เฉพาะตํ า แหน ง แล ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ เข า สอบแข ง ขั น เพื่ อ วั ด
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

/๘. เกณฑการตัดสิน...

-๕๘. เกณฑการตัดสิน
ใหจังหวัดใชเกณฑการตัดสินตามลําดับ ดังนี้
๘.๑ ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) จะตอง
เป น ผู ส อบได ค ะแนนในการสอบภาคความรู ค วามสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง (สอบข อ เขี ย น) ไม ต่ํ ากว า
รอยละ ๖๐
๘.๒ กรณี จั งหวั ด มี ผู ส อบได ค ะแนนในการสอบภาคความรู ค วามสามารถที่ ใช เฉพาะ
ตําแหนง (สอบขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ มีจํานวนนอยกวา ๓ เทาของจํานวนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ไดรับ
จัดสรรจากกรมฯ ใหใชวิธีการคิดคาคะแนนแบบอิงกลุม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก
๙.๑ กรมการพัฒ นาชุมชนจะประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกแตละจังหวัด เพื่อขึ้น
บัญชีอาสาพัฒ นา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ไวไมนอยกวา ๓ เทา ของจํานวน
อาสาพัฒ นา (อสพ.) ที่ไดรับ การจัด สรรจากกรมฯ ภายในวัน ที่ ๒๘ มิถุ น ายน ๒๕๖๒ โดยเรีย งตามลําดั บ
คะแนนรวมของผู ส อบผ า นการวั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง และการวั ด ความเหมาะสม
กับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
อยูในลําดับที่สูงกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๙.๒ บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกครั้งนี้ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด
๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันอีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๙.๓ ภายหลั งหากมีตํ าแหน งว างเนื่ องจากอาสาพัฒ นา (อสพ.) ลาออกจากการปฏิ บั ติ
หน าที่ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน อาจพิ จ ารณาแต ง ตั้ งผู ได รั บ การขึ้ น บั ญ ชี ในลํ า ดั บ ถั ด ไป เว น แต ร ะยะเวลา
การปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ในปนั้นคงเหลือนอยกวา ๔ เดือน
๑๐. กําหนดการฝกอบรม
กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดฝกอบรมหลักสูตรกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)
รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๑. การแตงตั้งผูผานการคัดเลือก
กรมการพัฒ นาชุมชนจะแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกและเขารับการฝกอบรมของแตละ
จังหวัดตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนั้น และใหจังหวัดแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตามที่จังหวัดเห็นสมควร
๑๒. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
(๑) จะตองทําสัญ ญาเพื่อเขารับ การฝกอบรมกอนการปฏิ บัติ งาน และปฏิ บั ติงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
(๒) กรมการพัฒ นาชุมชน จะแตงตั้งอาสาพัฒนาใหปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหวาง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(๓) จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
(๔) จะไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด และ
กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดการปฏิบัติงาน
/(๕) การคัดเลือก...

