ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยอาสาพัฒนา
พ.ศ.2540
…………………….
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา
พ.ศ.2536 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณปจ จุบัน
อาศัยอํานาจตามความหมายในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา พ.ศ.2536
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
บรรดาระเบียบขอบังคับ คําสั่งหรือขอตกลงอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“อาสาพัฒนา” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกและผานการฝกอบรมหลักสูตรการ
ฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา และสงไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายประจําในหมูบ านตําบล เรียกชื่อ
ยอวา “อสพ.”
“คาตอบแทน” หมายความวา เงินที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน และกําหนดอัตราจาย
ปลายป เมื่อปฏิบัติหนาที่ดว ยความเรียบรอยเปนผลดี เปนระยะเวลาหนึ่งป โดยจายจากเงิน งบประมาณตาม
หลักเกณฑที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอาํ นาจออกขอบังคับ
ขอปฏิบัติ คําแนะนํา ตีความ วินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1 การรับสมัคร การคัดเลือกและการฝกอบรม
ขอ 6 ใหกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับการฝกอบรมและ
แตงตั้งเปน อสพ. ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน โดยให
นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตขิ าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใชโดยอนุโลม
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(2) ไมเปนผูมีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑทหาร
(3) เปนผูที่มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมตางๆ ในชนบทตามระยะเวลา
ที่ทางราชการกําหนด
(4) เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ขอ 7 ใหกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดแบบใบสมัคร แบบสัญญาการปฏิบัติหนาที่ แบบสัญญาค้ํา
ประกัน และในการรับสมัครใหเรียกหลักฐานจากผูสมัคร ดังนี้
(1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(2) ใบรับรองแพทย ซึง่ ระบุวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาสูติบัตร อยางหนึ่งอยาง
ใด โดยเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไว
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
จํานวน 1 ฉบับ โดยเขียนคํารับรองวา สําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไว
ขอ 8 ใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมเปน อสพ.ตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่ รมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ขอ 9 ใหกรมการพัฒนาชุมชนกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม อสพ.ใหมีความรู ความชํานาญ
สามารถที่ปฏิบัติหนาที่ อสพ.ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 10 ใหอธิบดีออกบัตรประจําตัว อสพ.แกผูที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว
เปนหลักฐาน ตามแบบแนบทายระเบียบนี้
หมวด 2 ขอบเขตการปฏิบตั ิหนาที่ของอาสาพัฒนา
ขอ 11 เมื่อไดรับการคัดเลือกและผานการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสา
พัฒนาแลวใหกรมการพัฒนาชุมชนแตงตั้ง อสพ.ไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอทีก่ รมการ-พัฒนา
ชุมชนกําหนด เปนระยะเวลาหนึ่งป
ขอ 12 การเปลีย่ นพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอเดียวกันใหกระทําไดตาม
ความจําเปน และใหอยูในดุลยพินิจของนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวรายงานใหจังหวัดทราบ
การเปลี่ยนพื้นทีก่ ารปฏิบัติงานตางอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูวาราชการ
จังหวัด แลวรายงานใหกรมการพัฒนาชุมชนทราบ
การเปลี่ยนพื้นทีก่ ารปฏิบัติงานระหวางจังหวัด ใหกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณา
ขอ 13 อสพ.มีหนาทีด่ ังตอไปนี้
(1) สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมูบานและตําบล ในการจัดระบบขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชนบท และรวมวางแผนพัฒนาตําบล
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(2) ใหการศึกษาแกชมุ ชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
(3) พัฒนาองคกรและอาสาสมัคร ในสวนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
(4) รวมปฏิบัติงานกับประชาชน องคกรประชาชนตามแผนงานโครงการตางๆ
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามบทบาทที่ทางราชการมอบหมาย
หมวด 3 การกํากับดูแลการปฏิบตั ิหนาที่ของอาสาพัฒนา
ขอ 14 อสพ.ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในกิ่งอําเภอ อําเภอ จังหวัดใด ใหอยูในการบังคับบัญชาของ
พัฒนาการกิ่งอําเภอหรือพัฒนาการอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือนายอําเภอ พัฒนาการ
จังหวัด และผูว าราชการจังหวัดนัน้ ตามลําดับ
ขอ 15 ใหพัฒนาการกิ่งอําเภอหรือพัฒนาการอําเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการ
จังหวัดมีหนาที่ใหคําแนะนําแก อสพ.ขณะปฏิบัติงานโดยใกลชิด
ขอ 16 ใหพัฒนากรทองที่ที่ อสพ.ปฏิบัติหนาที่ พัฒนาการกิ่งอําเภอหรือพัฒนาการอําเภอและ
พัฒนาการจังหวัดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ.ในชวงเวลาหนึ่งป รวมสามครั้ง ทุกระยะสี่เดือน ตาม
แบบและวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
หมวด 4 การสิ้นสุดการเปนอาสาพัฒนา
ขอ 17 การเปน อสพ. สิ้นสุดลงดวยเหตุดงั ตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ครบกําหนดเวลาหนึ่งป
(2) ตาย
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก หรือถูกสั่งใหออกตามขอ 18
(4) ถูกปลดออกตามขอ 21 (3)
ขอ 18 อสพ.ผูใดประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดหนึ่งป ใหเสนอหนังสือลาออกตามลําดับชัน้
ใหอธิบดีเปนผูพิจารณา และเมื่อไดชําระคาปรับตามสัญญาค้ําประกันแกกรมการพัฒนาชุมชนแลว จึงใหอธิบดีมี
คําสั่งอนุญาตใหลาออก
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง อสพ.ไดปฏิบัติหนาที่มาไมนอยกวาหกเดือน ประสงคจะลาออก ให
อธิบดีมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกโดยลดคาปรับตามระยะเวลาที่เหลืออยู
อสพ. ผูใดเจ็บปวย ไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาอธิบดีเห็นสมควรให
ออกจากการเปน อสพ.แลว ใหอธิบดีส่งั ใหผูนั้นออกไดและใหงดคาปรับตามสัญญาค้ําประกัน
อสพ. ที่ไดรับการตออายุการปฏิบัติหนาที่ประสงคจะลาออก ใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาตให
ลาออกโดยไมตองชําระคาปรับ
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หมวด 5 วินัยและการดําเนินการทางวินยั
ขอ 19 อสพ.ตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอปฏิบัติไวในหมวดนี้ โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขอ 20 อสพ.ตองประพฤติปฏิบัติตามวินยั ขาราชการโดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 21 อสพ.ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ผูนั้นเปน
ผูกระทําผิดวินยั จักตองไดรบั โทษทางวินยั
โทษทางวินยั มี 3 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) งดจายคาตอบแทนปลายป
(3) ปลดออก
ขอ 22 การลงโทษ อสพ. ใหทําเปนคําสั่ง วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ.วางไวโดยอนุโลม ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยบทบาท โดยอคติ
หรือโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผิดกรณีใดตามขอ
ใด
ขอ 23 การดําเนินการทางวินัยแก อสพ. ซึ่งมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินยั ใหสอบสวนเพื่อใหได
ความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการ
ตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
เทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชีแ้ จงและนําสืบแกขอ
กลาวหา เมื่อดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถกู กลาวหาไดกระทําผิดวินยั ก็ใหดําเนินการตามขอ 24 หรือขอ 25 แลวแต
กรณี ถายังฟงไมไดวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินยั จึงจะยุติเรื่องได
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหอธิบดีหรือผูบังคับบัญชาตามขอ 14
เปนผูสั่งแตงตัง้
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม และ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
โดยอนุโลม
ขอ 24 อสพ. ผูใดกระทําความผิดวินยั อยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑหรืองด
จายเงินคาตอบแทนปลายปตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควร
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ในกรณีกระทําความผิดเล็กนอยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน
หรือใหทําทัฯฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได
ขอ 25 อสพ. ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิบดีสั่งลงโทษปลดออก
ขอ 26 อสพ. ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดปรากฎชัดแจงตามที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน อธิบดีจะดําเนินการตามขอ 23 โดยไมสอบสวนก็ได
ขอ 27 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยไปแลว ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของ อสพ.ผูนั้น
ตามลําดับจนถึงอธิบดี
ในกรณีที่อธิบดีไดรบั รายงานตามวรรคหนึ่ง
มีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวา
ราชการจังหวัดเกี่ยวกับการพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมายหรือการอันใดไมวาในทางจะเปนโทษหรือเปนคุณแก
อสพ. ผูใด ใหอยูในดุลยพินจิ ของอธิบดี
ขอ 28 อสพ. ผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ใหผูนนั้ มีสิทธิอุทธรณไดดังนี้
(1) การอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด ใหอุทธรณตอ
ผูวาราชการจังหวัด
(2) การอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี ใหอุทธรณตอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
การวินจิ ฉัยของผูมีอํานาจตาม (1) และ (2) ใหถือเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณภายในสามสิบวัน นับแตวนั รับทราบคําสั่งลงโทษ
หมวด 6 สิทธิประโยชนของอาสาพัฒนา
ขอ 29 อสพ. จะไดรับสิทธิประโยชนจากกรมการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้
(1) คาตอบแทน คาใชจายในการฝกอบรมกอนสงตัวไปปฏิบัติหนาที่ คาใชจายในการ
ปฐมนิเทศ การสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ครั้งแรก คาใชจายในการเดินทางเมื่อมีการเปลี่ยน
พื้นที่การปฏิบตั ิงานใหม
และคาใชจายในการเดินทางกลับกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป
ตลอดจนคารักษาพยาบาลประจําตัว อสพ.ใหมีสิทธิเบิกไดตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
(2) วุฒิบัตรรับรองความรูความสามารถ เมื่อปฏิบัติหนาที่ดว ยความเรียบรอยเปนผลดีและ
ครบกําหนดเวลาหนึ่งป
(3) อสพ. มีสิทธิลากิจสวนตัว ลาปวย หรือลาคลอดบุตรได โดยเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต ทั้งนีใ้ หนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 มาบังคับใชโดย
อนุโลม
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ขอ 30 อสพ. ที่ปฏิบัติหนาทีค่ รบหนึ่งปแลว และมีผลงานดีเดนอาจไดรับการพิจารณาจากกรมการ
พัฒนาชุมชนใหตออายุการปฏิบัติหนาที่ไดอีกคราวละหนึ่งป ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมการ
พัฒนาชุมชนกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ 31 การปฏิบัติการใดๆ ที่อยูระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนีใ้ ช
บังคับ ใหดาํ เนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบนีไ้ ด
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2540
เสนาะ เทียนทอง
(นายเสนาะ เทียนทอง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

