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สรุปแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพฒันา พ.ศ.2540 

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยอาสาพฒันา พ.ศ. ๒๕๔๐” 

ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการปฏิบตังิานของอาสาพฒันา พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการปฏิบตังิานของอาสาพฒันา (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

บรรดาระเบียบข้อบงัคบั ค าสัง่หรือข้อตกลงอ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้หรือ 

ซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

“อาสาพัฒนา” หมายความวา่ บคุคลท่ีได้รับการคดัเลือกและผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูร 

การฝึกอบรมก่อนปฏิบตังิานอาสาพฒันา และสง่ไปปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายประจ าในหมู่บ้าน

ต าบลเรียกช่ือยอ่วา่ “อสพ.” 

“ค่าตอบแทน” หมายความวา่ เงินท่ีก าหนดอตัราจา่ยเป็นรายเดือน และก าหนดอตัราจา่ย 

ปลายปี เม่ือปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี เป็นระยะเวลาหนึง่ปี โดยจา่ยจากเงิน งบประมาณ

ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกรมการพฒันาชมุชนก าหนด 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการพฒันาชมุชน 

ข้อ 5 ให้ปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบนี ้และให้มีอ านาจออกข้อบงัคบัข้อ 

ปฏิบตัิ ค าแนะน า ตีความ วินิจฉยัปัญหาอนัเกิดจากการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้

ข้อ 6 ให้กรมการพฒันาชมุชน ด าเนินการรับสมคัรคดัเลือกบคุคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

และแตง่ตัง้เป็น อสพ. ซึง่มีคณุสมบตั ิดงันี ้

(๑) มีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้ 

น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสว่นท่ีเก่ียวกบัคณุสมบตัข้ิาราชการพลเรือนสามญัมา

บงัคบัใช้โดยอนโุลม 

(๒) ไมเ่ป็นผู้ มีภาระผกูพนัในเร่ืองการเกณฑ์ทหาร 

(๓) เป็นผู้ ท่ีมีความสมคัรใจท่ีจะอาสาพฒันากิจกรรมตา่งๆ ในชนบทตามระยะเวลาท่ี 
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ทางราชการก าหนด 

(๔) เป็นผู้ ท่ีมีวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาท่ี 

กรมการพฒันาชมุชนก าหนด 

ข้อ 7 ให้กรมการพฒันาชมุชน ก าหนดแบบใบสมคัร แบบสญัญาการปฏิบตัิหน้าท่ีแบบสญัญา 

ค า้ประกนั และในการรับสมคัรให้เรียกหลกัฐานจากผู้สมคัร ดงันี ้

(๑) หลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 

(๒) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ระบวุา่ไมเ่ป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

(๓) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสตูบิตัร 

อยา่งหนึง่อยา่งใด โดยเขียนค ารับรองวา่ ส าเนาถกูต้อง และลงลายมือช่ือก ากบัไว้ 

(๔) ส าเนาหลกัฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชน่ หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกลุ ทะเบียน 

สมรส จ านวน ๑ ฉบบั โดยเขียนค ารับรองวา่ ส าเนาถกูต้อง และลงลายมือช่ือก ากบัไว้ 

ข้อ 8 ให้กรมการพฒันาชมุชนด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตามหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการท่ีกรมการพฒันาชมุชนก าหนด 

ข้อ 9 ให้กรมการพฒันาชมุชนก าหนดหลกัสตูรและฝึกอบรม อสพ.ให้มีความรู้ ความช านาญ 

สามารถปฏิบตัหิน้าท่ี อสพ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 10 ให้อธิบดีออกบตัรประจ าตวั อสพ. แก่ผู้ ท่ีผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ 

เป็นหลกัฐาน ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี ้

ข้อ ๑๑ เม่ือได้รับการคดัเลือกและผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมก่อนปฏิบตังิาน 

อาสาพฒันาแล้วให้กรมการพฒันาชมุชนแตง่ตัง้ อสพ.ไปปฏิบตัหิน้าท่ีในท้องท่ีอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท่ี

กรมการพฒันาชมุชนก าหนด เป็นระยะเวลาหนึง่ปี 

ข้อ 12 การเปล่ียนพืน้ท่ีการปฏิบตังิานของ อสพ. ภายในเขตอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอเดียวกนัให้กระท า 

ได้ตามความจ าเป็น และให้อยูใ่นดลุยพินิจของนายอ าเภอ หรือปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ 

แล้วรายงานให้จงัหวดัทราบการเปล่ียนพืน้ท่ีการปฏิบตังิานตา่งอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ

ผู้วา่ราชการจงัหวดัแล้วรายงานให้กรมการพฒันาชมุชนทราบ 

การเปล่ียนพืน้ท่ีการปฏิบตังิานระหวา่งจงัหวดั ให้กรมการพฒันาชมุชนพิจารณา 
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ข้อ 13 อสพ.มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สนบัสนนุการพฒันาชนบทระดบัหมูบ้่านและต าบล ในการจดัระบบข้อมลู 

เพ่ือการพฒันาชนบท และร่วมวางแผนพฒันาต าบล 

(๒) ให้การศกึษาแก่ชมุชนโดยพฒันากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพฒันาชมุชน 

(๓) พฒันาองค์กรและอาสาสมคัร ในสว่นท่ีกรมการพฒันาชมุชนมอบหมาย 

(๔) ร่วมปฏิบตังิานกบัประชาชน องค์กรประชาชนตามแผนงานโครงการตา่งๆ 

(๕) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามบทบาทท่ีทางราชการมอบหมาย 

ข้อ 14 อสพ.ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยูใ่นก่ิงอ าเภอ อ าเภอ จงัหวดัใด ให้อยูใ่นการบงัคบับญัชาของ 

พฒันาการก่ิงอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอ ปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ หรือนายอ าเภอ 

พฒันาการจงัหวดั และผู้วา่ราชการจงัหวดันัน้ ตามล าดบั 

ข้อ 15 ให้พฒันาการก่ิงอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอ นกัวิชาการพฒันาชมุชนและ 

พฒันาการจงัหวดัมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าแก่ อสพ.ขณะปฏิบตังิานโดยใกล้ชิด 

ข้อ 16 ให้พฒันากรท้องท่ีท่ี อสพ.ปฏิบตัหิน้าท่ี พฒันาการก่ิงอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอ 

และพฒันาการจงัหวดัเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานของ อสพ.ในชว่งเวลาหนึง่ปี รวมสามครัง้ ทกุระยะ 

ส่ีเดือน ตามแบบและวิธีการท่ีกรมการพฒันาชมุชนก าหนด 

ข้อ 17 การเป็น อสพ. สิน้สดุลงด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(๑) ปฏิบตัหิน้าท่ีครบก าหนดเวลาหนึง่ปี 

(๒) ตาย 

(๓) ได้รับอนญุาตให้ลาออก หรือถกูสัง่ให้ออกตามข้อ 18 

(๔) ถกูปลดออกตามข้อ ๒๑ (๓) 

ข้อ 18 อสพ. ผู้ใดประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดหนึง่ปีให้เสนอหนงัสือลาออกตามล าดบัชัน้ 

ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณา และเม่ือได้ช าระคา่ปรับตามสญัญาค า้ประกนัแก่กรมการพฒันาชมุชนแล้ว จงึให้

อธิบดีมีค าสัง่อนญุาตให้ลาออกภายใต้บงัคบัวรรคหนึง่ อสพ.ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีมาไมน้่อยกวา่หกเดือน 

ประสงค์จะลาออกให้อธิบดีมีค าสัง่อนญุาตให้ลาออกโดยลดคา่ปรับตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ 

อสพ. ผู้ใดเจ็บป่วย ไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีของตนได้โดยสม ่าเสมอ ถ้าอธิบดีเห็นสมควร ให้ออกจาก 
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การเป็น อสพ.แล้ว ให้อธิบดีสัง่ให้ผู้นัน้ออกได้และให้งดคา่ปรับตามสญัญาค า้ประกนั อสพ. ท่ีได้รับการตอ่

อายกุารปฏิบตัหิน้าท่ีประสงค์จะลาออก ให้อธิบดีมีค าสัง่อนญุาตให้ลาออกโดยไมต้่องช าระคา่ปรับ 

ข้อ 19 อสพ.ต้องรักษาวินยัตามท่ีก าหนดเป็นข้อปฏิบตัไิว้ในหมวดนี ้โดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

ข้อ 20 อสพ.ต้องประพฤติปฏิบตัติามวินยัข้าราชการโดยให้น ากฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการ 

พลเรือนมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 

ข้อ ๒๑ อสพ.ผู้ ใดฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัติามข้อปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ผู้นัน้เป็น 

ผู้กระท าผิดวินยั จกัต้องได้รับโทษทางวินยัโทษทางวินยัมี ๓ สถาน คือ 

(๑) ภาคทณัฑ์ 

(๒) งดจา่ยคา่ตอบแทนปลายปี 

(๓) ปลดออก 

ข้อ 22 การลงโทษ อสพ. ให้ท าเป็นค าสัง่ วิธีการออกค าสัง่เก่ียวกบัการลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.พ. 

วางไว้โดยอนโุลม ผู้สัง่ลงโทษต้องสัง่ลงโทษให้เหมาะสมกบัความผิด และมิให้เป็นไปโดยบทบาทโดยอคต ิ

หรือโทสจริต หรือลงโทษผู้ ท่ีไมมี่ความผิด ในค าสัง่ลงโทษให้แสดงวา่ผู้ถกูลงโทษกระท าความผิดกรณีใด

ตามข้อใด 

ข้อ 23 การด าเนินการทางวินยัแก่ อสพ. ซึง่มีกรณีอนัมีมลูวา่กระท าผิดวินยั ให้สอบสวนเพ่ือให้ 

ได้ความจริงและยตุธิรรมโดยไมช่กัช้าการด าเนินการตามวรรคหนึง่ ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยั

อยา่งไมร้่ายแรงให้ด าเนินการตามวิธีการท่ีผู้บงัคบับญัชาเห็นสมควรถ้าเป็นกรณีกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยั

อยา่งร้ายแรง ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวน และในการสอบสวนนีจ้ะต้องแจ้งข้อกลา่วหา 

และสรุปพยาน หลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาเทา่ท่ีมีให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ โดยจะระบหุรือไมร่ะบุช่ือ

พยานก็ได้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ถกูกลา่วหาชีแ้จงและน าสืบแก้ข้อกลา่วหา เม่ือด าเนินการแล้วถ้าฟังได้วา่ผู้ถกู

กลา่วหาได้กระท าผิดวินยัก็ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕ แล้วแตก่รณี ถ้ายงัฟังไมไ่ด้วา่ผู้ถกู

กลา่วหากระท าผิดวินยั จงึจะยตุเิร่ืองได้การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้อธิบดีหรือ

ผู้บงัคบับญัชาตามข้อ ๑๔ เป็นผู้สัง่แตง่ตัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการสอบสวนพิจารณาเพ่ือให้ได้

ความจริงและยตุธิรรมและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย

วา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนโุลม 
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ข้อ 24 อสพ. ผู้ใดกระท าความผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ 

หรืองดจา่ยเงินคา่ตอบแทนปลายปีตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผิด ถ้ามีเหตอุนัควรลดหยอ่นจะ

น ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ ส าหรับการลงโทษภาคทณัฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินยั

เล็กน้อย หรือมีเหตอุนัควรลดหย่อนซึง่ยงัไมถ่ึงกบัต้องถกูลงโทษงดจา่ยคา่ตอบแทนปลายปี ให้รายงานผู้วา่

ราชการจงัหวดั 

หรืออธิบดีพิจารณาด าเนินการลงโทษตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท าความผิดเล็กน้อยและมีเหตอุนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยวา่กลา่วตกัเตือน 

หรือให้ท าทณัฑ์บนเป็นหนงัสือไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ 25 อสพ. ผู้ใดกระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้อธิบดีสัง่ลงโทษปลดออก 

ข้อ 26 อสพ. ผู้ใดกระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงและเป็นกรณีความผิดปรากฏชดัแจ้งตามท่ีก าหนดใน

กฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน อธิบดีจะด าเนินการตามข้อ 23 โดยไมส่อบสวนก็ได้ 

ข้อ 27 เม่ือผู้บงัคบับญัชาได้ด าเนินการทางวินยัไปแล้ว ให้รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาของ อสพ. 

ผู้นัน้ตามล าดบัจนถึงอธิบดีในกรณีท่ีอธิบดีได้รับรายงานตามวรรคหนึง่ มีความเห็นขดัแย้งกบัความเห็น

ของผู้วา่ราชการจงัหวดัเก่ียวกบัการพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายหรือการอนัใดไม่วา่ในทางจะเป็นโทษ

หรือเป็นคณุแก่อสพ. ผู้ ให้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของอธิบดี 

ข้อ 28 อสพ. ผู้ใดถกูสัง่ลงโทษตามระเบียบนี ้ให้ผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ได้ดงันี ้

(๑) การอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษของผู้บงัคบับญัชาท่ีต ่ากว่าผู้วา่ราชการจงัหวดัให้อทุธรณ์ตอ่ผู้ว่าราชการ

จงัหวดั 

(๒) การอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษของผู้วา่ราชการจงัหวดัหรืออธิบดี ให้อทุธรณ์ตอ่ปลดักระทรวงมหาดไทยการ

วินิจฉยัของผู้ มีอ านาจตาม (๑) และ (๒) ให้ถือเป็นท่ีสดุ การอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้อทุธรณ์ 

ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัรับทราบค าสัง่ลงโทษ 

 

 

 

 

 



 

 หน้า 6 

ข้อ 29 อสพ. จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมการพฒันาชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) คา่ตอบแทน คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมก่อนสง่ตวัไปปฏิบตัหิน้าท่ี คา่ใช้จา่ยใน 

การปฐมนิเทศ การสมัมนา คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบตัหิน้าท่ีครัง้แรก คา่ใช้จา่ยในการเดินทางเม่ือ 

มีการเปล่ียนพืน้ท่ีการปฏิบตัิงานใหม ่และคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางกลบักรมการพฒันาชมุชนเม่ือปฏิบตัิ

หน้าท่ีครบหนึง่ปีตลอดจนคา่รักษาพยาบาลประจ าตวั อสพ.ให้มีสิทธิเบกิได้ตามท่ีได้รับอนมุตัจิาก

กระทรวงการคลงั 

(๒) วฒุิบตัรรับรองความรู้ความสามารถ เม่ือปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยเป็น 

ผลดีและครบก าหนดเวลาหนึง่ปี 

(๓) อสพ. มีสิทธิลากิจสว่นตวั ลาป่วย หรือลาคลอดบตุรได้ โดยเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

จนถงึผู้ มีอ านาจอนญุาต ทัง้นีใ้ห้น าระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาบงัคบัใช้โดย

อนโุลม 

ข้อ 30 อสพ. ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีครบหนึง่ปีแล้ว และมีผลงานดีเดน่อาจได้รับการพิจารณาจาก 

กรมการพฒันาชมุชนให้ตอ่อายกุารปฏิบตัหิน้าท่ีได้อีกคราวละหนึง่ปี ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกรมการพฒันาชมุชนก าหนด 

ข้อ 31 การปฏิบตัิการใดๆ ท่ีอยูร่ะหว่างการด าเนินการและยงัไมแ่ล้วเสร็จในวนัท่ีระเบียบนี ้

ใช้บงัคบั ให้ด าเนินการตอ่ไปตามระเบียบท่ีใช้บงัคบัอยูเ่ดิม จนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกวา่

สามารถด าเนินการตามระเบียบนีไ้ด 

 


