
                   
  
 
 

 
 

                                          ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน 
                    เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ 
                                       (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  

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

ดวยกรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงครับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) 
รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดของผูไดรับการคัดเลือก 
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

อาศัยอํานาจตามขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐        
ใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมเปน อสพ. ตามหลักเกณฑ และวิธีการ   
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ดังนี ้ 

๑. ชื่อตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชนที่จะไดรับ 

 ๑.๑ ชื่อตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน          
       ตําแหนง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จํานวน ๒๐๐ อัตรา  
                          ๑.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน     
       ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เปนระยะเวลา 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
จากกรมการพัฒนาชุมชนใหตออายุการปฏิบัติหนาที่ไดอีกคราวละหนึ่งป โดยใหนําคาคะแนนประเมินผล     
การปฏิบัติงานทั้ง ๓ รอบมาหาคาเฉลี่ยและพิจารณาตออายุการปฏิบัติหนาที่ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่คาคะแนน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณี อสพ.สํารองที่เรียกทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน      
จะไมไดรับการประเมินตออายุการปฏิบัติหนาที ่  

๒. อัตราคาตอบแทน : อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓. ลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ 

  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ทํางานภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของเจาหนาที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับ การสงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน           
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากใหมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได
รวมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจํา
อยูในหมูบาน ตําบล 

/๔ คุณสมบัต.ิ.. 
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๔. คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
 ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  เปนผูมีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร  
 (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ  
                               (๔) เปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถเขารวมกิจกรรมตาม
หลักสูตรการฝกอบรมที่กรมฯ กําหนดได และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่หมูบาน ตําบล ที่ไดรับ
มอบหมายครบตามระยะเวลาที่กรมฯ กําหนด 
 ๔.๒ ลักษณะตองหาม 
       (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
  (๒) เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ   
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน                   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
       (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
       (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
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  
 ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนหนวยดําเนินการรับสมัครคัดเลือกอาสาพัฒนา 
(อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามคุณสมบัติและจํานวนที่กรมฯ กําหนด ดังนี้  
 
                      

/๕.๑ ใหผูประสงค... 
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 ๕.๑ ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที ่  
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวัน          
และเวลาราชการ โดยผูสมัครจะไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัครแตอยางใด  
 ๕.๒ ผูสมัครจะตองนําหลักฐานมาใหครบถวนในวันยื่นใบสมัคร เจาหนาที่รับสมัครจะไมรับ 
เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารตาง ๆ ไวไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศฯ 
 ๕.๓ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรง 
ตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไป 
ตามประกาศรับสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน  
 ๕.๔ เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครคัดเลือก  
   (๑) ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กําหนด   
  (๒) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว       
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัครคัดเลือก) จํานวน ๓ รูป   
  (๓) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ    
คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับปริญญาบัตร       
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ไดรับอนุมัติ      
ใหสําเร็จการศึกษาซึ่งตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได)  
  (๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๔) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม 
ตามกฎ ก.พ. ไดแก 
       (๔.๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
       (๔.๒) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม  
       (๔.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
       (๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
       (๔.๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด   
  (๕) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริงพรอม
สําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๖) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ  
  (๗) ผูสมัครหากเปนเพศชาย ตองผานการรับราชการทหาร หรือพนการเกณฑทหารแลว 
หรือมีหลักฐานแสดงวาไมตองรับราชการทหาร 
  (๘) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณ ี                 
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ  
  สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือชื่อ
วันที่ กํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 
 
 

/๖. วิธีการคัดเลือก... 
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 ๖. 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 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสม          
กับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน       
พัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสถานที่ท่ีคณะกรรมการจังหวัดกําหนด    
 ๖.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)      
ในระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ๖.๕ กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา 
(อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และบัญชีสํารอง ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 ๗.๑ สอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) เปนการสอบ        
วัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดวยวิธีการสอบขอเขียน เปนขอสอบแบบปรนัย จํานวน ๑๐๐ ขอ    
ขอละ ๑ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ระยะเวลาในการสอบ จํานวน ๓ ชั่วโมง โดยใชขอสอบจากสวนกลาง         
มขีอบเขตเนื้อหาหลักสูตรในการสอบ ดังนี้   
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐   
  (๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   
  (๓) ความรูเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เชน ประวัติ ความเปนมา รูปแบบและ  
วิธีการพัฒนาชุมชน โครงสรางภารกิจ และยุทธศาสตรแหงความสุขของประชาชน   
  (๔) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง การสราง 
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนชุมชน การแกไขปญหาครัวเรือนยากจน  
  (๕) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  
  (๖) ความรูทั่วไป เหตุการณปจจุบัน   
 ๗.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) เปนการสอบเพื่อวัด     
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
เมื่อสอบผานการวัดความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัด         
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  
 
       
 

/๘. เกณฑการตัดสิน... 



 - ๕ - 
 
 ๘. เกณฑการตัดสิน   
        ใหจังหวัดใชเกณฑการตัดสินตามลําดับ ดังนี้ 
     ๘.๑ ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) จะตอง
เปนผูสอบไดคะแนนในการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ไมต่ํากวา        
รอยละ ๖๐ 

      ๘.๒ กรณีจังหวัดมีผูสอบไดคะแนนในการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (สอบขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ มีจํานวนนอยกวา ๓ เทาของจํานวนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ไดรับ
จัดสรรจากกรมฯ ใหใชวิธีการคิดคาคะแนนแบบอิงกลุม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย  

  ๙. การประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
  ๙.๑ กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกแตละจังหวัด เพื่อขึ้น
บัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๑ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ไวไมนอยกวา ๓ เทา ของจํานวน   
อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ไดรับการจัดสรรจากกรมฯ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเรียงตามลําดับ
คะแนนรวมของผูสอบผานการวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และการวัดความเหมาะสม         
กับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา    
อยูในลําดับที่สูงกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน  
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
   ๙.๒ บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกครั้งนี้ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด    
๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันอีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
บัญชีผูสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 ๙.๓ ภายหลังหากมีตําแหนงวางเนื่องจากอาสาพัฒนา (อสพ.) ลาออกจากการปฏิบัติ
หนาที่ กรมการพัฒนาชุมชน อาจพิจารณาแตงตั้งผู ไดรับการขึ้นบัญชีในลําดับถัดไป เวนแตระยะเวลา         
การปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ในปนั้นคงเหลือนอยกวา ๔ เดือน 

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

 ๑๑. การแตงตั้งผูผานการคัดเลือก  
       กรมการพัฒนาชุมชนจะแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกและเขารับการฝกอบรมของแตละ
จังหวัดตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนั้น และใหจังหวัดแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตามที่จังหวัดเห็นสมควร  
     ๑๒. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
           (๑) จะตองทําสัญญาเพื่อเขารับการฝกอบรมกอนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
        (๒) กรมการพัฒนาชุมชน จะแตงตั้งอาสาพัฒนาใหปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหวาง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
           (๓) จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา   
                          (๔) จะไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด  และ
กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดการปฏิบัติงาน 
 

/(๕) การคัดเลือก... 




