ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก มีความประสงค์รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒ~า(อสพ.)รุ่นที ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพีอแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าท่~นพื้นที่จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓0 กันยายน ๒๕๖๓
อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคํด่เลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

๑.๑ ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน
ตำแหน่ง ='อาสาพัฒนา (อสพ.)'' จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วัน่ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถง~ที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
โดยบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกต้องฝานการึฝกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กรมการศ่ฒนาชุมชนกำหนด
๑.๓ ~ทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
๑)ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิปัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒) ปฏิป๋'ติงานครบ ๑ ปี มีผลงานเป็นทียอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการ
จะได้รับบำเหน็จตอบแทน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมวุฒิ~ตร
๓) อสพ. ที่ปฏิบัติหน้าทีครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณา
จากกรมการพัฒนาซุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละหนึ่งปี โดยให้นำค่าคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้ง ๓ รอบมาหาค่าเฉลียและพิจารณาต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ของอาสา~ฒนา (อสพ.) ที่ค่าคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณี อสพ.สำรองที่เรียกทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ลาออกจากการปฏิ~ติงาน
จะไม่ได้รับการประเมินต่ออายุการปฏิบัติหน้ๅที่

.

๒. อัตราคำตอบแทน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสว ฒนาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการทำงานภายใต้
การกิากํบ่ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปฏิ~ติ
ภารกิจเกียวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มั่นคง ซุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
ร่วมขับเคลึ่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิ~ติงานประจำ
อยูในหมู่บ้าน ตำบล
,

/๔ คุณสมบัติ...

๒

-

๔. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
๔.๑ คุ ณสมบัติทั่วไป
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวํน่ปิดรับสมัคร
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุท์เจ
(๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร
การลกอบรมที่กรมฯ กำหนดได้ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่~าน ตำบล ที่ได้รับมอบหมายครบ
ตามระยะเวลาทีกรมฯ กำหนด

.

๔.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟ่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ว่า้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญฌัูติระเบียบข้าราซการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ฺนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
่
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หรอเจาหนาท เนพรรคการเมอง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิ~ติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
(๙) เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
คัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)ได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่๒๗มิถุนายน๒๕๐๑และตามความในข้อ๕ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันิ่ที่๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีที่สมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้า
สอบได้เซ่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยูในวันสอบ
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับติาแหน่ง

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่ๅงอื่นทีเทียบเท่ๅในระดํบ่เดียวกัน
ทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕. การรับสมัครคัดเลือกและเงื่อนไขการรับสมัคร
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ในวั'นและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการส~ครแต่อย่างใด
/๕.๒ ผู้สมัคร...

-๓-

๕.๒ ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาให้คร

วนในวันยีนใบสมัคร เจ้าห~าที่รับสมัครจะไม่รับ

เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไวไม่ครบถ้วนตามทีกำหนดไวไนประกาศฯ
๕.๓ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสม~ติตรง
ตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบส~คร~กต้องตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนิามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสม~ติในกฺารสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๕.๔เอกสารและหลักฐานท่ํ่ช้ประกอบการสมัครคัดเลือก
(๑)ใบสมัครคัด่เลือก ตามแบบที่กำหนด
(๒) รปถ่ายหฺน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิ๋ดรับสมัครคัดเลือก) จำนวน ๓ รูป
·(๓) สำเนาปริญญาบัตร จิานวน ๑ ฦบับ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ (เนกรณีที่สิาเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญา~ตร

ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สิาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ
ให้สำเร็จการศึกษาซึ่งต้องอยู่ภายในกิาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้)
(๒) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน ๑ ฉ~บ
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให~ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ได้แก่
(๔.๑) วั~รคในระยะแพร่กระจายเซื้อ
(๔.๒)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีน่ารังเกียจแก่สังคม
(๔.๓)โรคติดยาเสพติดใหรทษ
(๔.~๐ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔.๕)โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๕) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ หรือบัตรอีนทีทาง
ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน ฉ~บจริงพร้อม
สำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) ผู้สมัครหากเป็นเพศชาย ต้องฝานการรับราชการทหาร หรือ~นการเกณฑ์ทหารแล้ว
หรึอมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
(๘) ํ~เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณี
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฦบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า '~สำเนาถูกต้อง'' ลงลายมือชื่อ
วันที่ กำกํบ่ไว้มุมบน~นขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

/๖. วิธีการคัดเลือก...

๔
-

๖. วิธีการคัดเลือก
๖.๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
๖.๒ กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ฎถุนายน ๒๕๖๒
๖.๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้ทีมีสิท~สอบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๓ มิ ถุนายน ๒๕๖๒
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
๖.๔ สำนักงานพัฒนาซุมชนจังหวัดนครนายก จะกำหนดสอบภาคความเหมาะสม
กับติาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ใน~น่ที่ ๑
๑๗ฎถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ~านักงาน~ฒนาชุมชนจํง่หวัด
นครนายก
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๗.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เป็นการสอบ
วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตํฺาแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ
ข้อละ๑คะแนนรวม๑

คะแนนระยะเวลาในการสอบจำนวน๓ชั่วโมงโดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง

มีขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร~การสอบ ดังนี้
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.๒๕๔๐
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(๓) ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบและ
วิธีการ ฒนาชุมชน โครงสร้างภารกิจ และยุทธศาสตร์แห่งความ~ขของประชาชน
(๔) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนชุมชน การแก้เขปัญหาครัวเรือนยากจน
(๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
(๖) ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน
๗.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นการสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับทัศนคติการทำงานอาสาพัฒนา ความรู้ทีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิ~ติหน้าที่ ความสามารถ ท่วงที
วาจา อปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแกไขป้ญหาเฉพาะหน้า บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน
เพื่อ์เหได้บุคคลที่มีความร้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการปฏิ~ติห~าที่อาสา~ฒนา (อสพ.)
ทั้งั้ีน จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ก่อน และ
เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

/๘. เกณฑ์การตัด~น...

-๕-

๘. เกณฑ์การตัด~น

ใช้เกณฑ์การตัดสินตามลำดับิ่ ดังนี้
๘.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพีอวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้อง
เป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะติาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ตํ่ากว่า
<่
รอยละ ๖๐
,
๘.๒กรณีมีผู้สอบได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถีใช้เฉพาะตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ มีจำนวนน้อยกว่า ๓ เท่าของจำนวนอาสา~ฒนา (อสพ.) ที่ได้รับจัดสรร
จากกรมฯ จะใช้วิธีการคิดค่าคะแนนแบบอิงกลุ่ม
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ กรมการพัฒนาชุมซนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ฝานการคัดเลือกแต่ละจังหวัด เพื่อขึ้น
บัณูชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)ไวไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของจำนวน
อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่่ด้รับการจัดสรรจากกรมฯ ภายในวันที่ ๒๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๒ โดยเรียงตามลำดับ
คะแนนรวมของผู้สอบฝานการวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง และการวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแน์นเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า
อยู่ในลำดํบ่ที่สูงกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากัน่อีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน

เป็นผู้อยูในลำดับที่สูงกว่า
๙.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด

๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัณูชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก~เนตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ประกๅศขึ้น~ญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีผู้สอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๙ ๓ ภายหลังหากมีตำแหน่งว่างเนื่องจากอาสาพัฒนา (อสพ ) ลาออกจากการปฏิ~ติ
หน้าที กรมการพัฒนาชุมชน อาจพิจารณาแต่งตั้งฝัเด้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัด~ป เว้นแต่ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)ในปีนั้นคงเหลือน้อยกว่า ๔ เดือน
๑๐. กำหนดการ่ฝึกอบรม
กรมการพัฒนาซุมชนจะจั~ฝึกอบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานอาสา~ฒนาชุมชน (อสพ.)
๒๕๖๒
รุ่นที ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)ในช่วงเดือนกรกฎาคม -~งหาคม ๒๕
๑๑. การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
กรมการพัฒนาชุมชนจะแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละ

จังหวัดตามจํๅนวนที่ได้รับกๅรจัดสรรเพีอปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนั้น และให้จังหวัดแต่งตั้งใหไปปฏิ~ติหน้าที่
สำนักงานศ่ฒนาซุมชนอำเภอตามที่จังหวัดเห็นสมควร
๑๒. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
(๑) จะต้องทำสัญณูาเพื่อเข้ารับกา~ฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน และปฏิ~ติงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
(๒) กรมการพัฒนาชุมชน จะแต่งตั้งอ่าสาพัฒนาให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวํน่ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(๓) จะต้องฝานการลกอบรมหลักสูตรการึฝกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสา~ฒนา

/(๔) จะได้รับ...

-๖-

(๔) จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด และ
กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดการปฏิบัติงาน
(๕) การคัดเลือกบุคคลครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน
ไม่มีข้อผูกพันในการบรรจเข้ารับราชการ
(๖) การลาออก หรือลงโทษให้ออก ไล่ออก นับตั้งแต่การเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที ๗๑ (ประจำปีงบประม~ณ พ.ศ. ๒๕๖๓)จะต้องเสีย
ค่าปรับกรณีผิดสัญญา เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมีนห้าใ~บาทถ้วน)
(๗) การลาออก หรือลงโทษให้ออก ไล่ออก ระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสา~ฒนา
(อสพ.) ต้องเสียค่าปรับกรณีผิดสัณูณูา เป็ฺนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้า~นบาทถ้วน) เว้นแต่ถ้าปฏิ~ติงาน
ครบ ๖ เดือนขึ้นไป ให้คิดคำนวณค่าปรั่บตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด
(๘) สำนักงานพัฒนาชุมชนอิาเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงาน
สายบังคับบัณูชาโดยตรง
ประกาศ ณ

วันที่ ~~ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
~~~~__/´~~

( นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

