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    ชุดคู่มือ + ขอ้สอบ อาสาสมคัร (อสพ.)  กรมการพฒันาชุมชน ทางสถาบนั THE 
BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน เพ่ือให้ผูส้มคัรสอบใชส้าํหรับ
เตรียมตวัสอบในการสอบแข่งขนัฯ ในคร้ังน้ี 
 
   ทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัจึงไดจ้ดัทาํหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มเป็นมีเน้ือหาความรู้ท่ีไดก้าํหนดในการสอบโดยมีเน้ือหา ครบ พร้อม 
เจาะแนวขอ้สอบท่ีน่าสนใจพร้อมคาํเฉลยอธิบาย มาจดัทาํเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพ่ือใหผู้ท่ี้สอบ 
ไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อมในการทาํขอ้สอบ  
  ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้ห้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทาํตน้ฉบบัน้ี ทาํให้หนงัสือเล่มน้ีสามารถสําเร็จข้ึนมาเป็น
เล่มได ้พร้อมกันน้ีคณะผูจ้ดัทาํขอน้อมรับขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดข้ึนและยินดีรับฟังความ
คิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพ่ือท่ีจะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน  
 

 
 
 
 
 
 

ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 
ฝ่ายวชิาการ 

สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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ประวตักิรมการพฒันาชุมชน 
 

✿  ประวติัองคก์ร กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
 

  แนวคิดการพฒันาชุมชนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ไดท้าํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการพฒันาใน
กลุ่มประเทศเครือจกัรภพจากเดิมมาเป็นการพฒันาท่ีเห็นวา่ประชาชนเป็นแกนกลางของพลงัขบัเคล่ือนทาง
สงัคม เม่ือแนวคิดการพฒันาชุมชนน้ีเผยแพร่ออกไปจนก่อเกิดเป็นปรัชญาเก่ียวกบัการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
ใกลชิ้ดระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูซ่ึ่งเรียกวา่ขบวนการพฒันาชุมชน 
ขบวนการดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อการพฒันาในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั 
  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศใชแ้ผนการบูรณะชนบทพฒันา โดยมี
วตัถุประสงค ์๒ ประการ คือ สร้างสรรคชี์วิตจิตใจของประชาชนในชนบทใหเ้หมาะสมท่ีจะเป็นพลเมืองดี 
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการครองชีพท่ีดีข้ึน และไดจ้ดัตั้งสาํนกังานพฒันาการทอ้งถ่ินข้ึนในปี พ.ศ. 
๒๔๙๙ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน และมีการริเร่ิมโครงการพฒันา
ทอ้งถ่ินในปีถดัมาโดยมีปลดัพฒันากรเป็นผูป้ฏิบติังานซ่ึงเรียกกนัในภายหลงัวา่พฒันากร 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบบัท่ี ๑๐ และ
จดัตั้งกรมการพฒันาชุมชนข้ึนเป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทยเม่ือวนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ภารกิจในระยะแรกของกรมการพฒันาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวติของประชาชนในชนบทโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการพฒันาตนเอง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่พฒันากรตอ้งทาํงานกบัประชาชน มิใช่ทาํ
ใหป้ระชาชน 

✿  ภารกจิความรับผดิชอบ 

  กรมการพฒันาชุมชนมีบทบาทและหนา้ท่ี ๗ ประการ ตามกฏกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดงัน้ี 

  (1)  กาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพฒันาชุมชนระดบัชาติ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาชุมชนไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ
ดาํเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความสามารถและความเขม้แขง็ของชุมชน 

  (2)  จดัทาํและพฒันาระบบมาตรฐานการพฒันาชุมชน เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับประเมิน
ความกา้วหนา้และมาตรฐานการพฒันาของชุมชน 
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  (3)  พฒันาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจดัการความรู้การอาชีพ การออม 
และการบริหารจดัการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผูน้าํชุมชน 
องคก์ารชุมชน และเครือข่ายองคก์ารชุมชนวิเคราะห์ 

  (4)  สนบัสนุนและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใชป้ระโยชนแ์ละการ
ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใชใ้นการวางแผนบริหารการพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (5) ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั พฒันาและสร้างองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นงานพฒันาชุมชน และการจดัทาํ
ยทุธศาสตร์ชุมชน 

  (6)  ฝึกอบรมและพฒันาขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํชุมชน องคก์ารชุมชนและเครือข่าย
องคก์ารชุมชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และสมรรถนะในการทาํงาน รวมทั้งใหค้วามรวมมือทางวิชาการ
ดา้นการพฒันาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  (7)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

✿  วสัิยทศัน์ ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ 
  วสัิยทศัน์กรมการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2555-2559 
 

"ชุมชนเข้มแขง็ เศรษฐกจิฐานรากมัน่คง" 
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  ยุทธศาสตร์ชาต ิ: กรอบการพฒันาระยะยาว 

 
 

 

  ชุมชนเข้มแขง็ 

  - ทาํให้ "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยัง่ยนื 
  - ทาํให้ "ชุมชนเข้มแข็ง" ด้วยศักยภาพของชุมชนเอง 
  - สร้าง/พฒันา "ผู้นําชุมชน" ทีพ่ึง่ได้จริงให้มากพอ 
 

    เศรษฐกจิฐานรากมัน่คง 

  - บูรณาการ "ทุนชุมชน" ขบัเคลือ่นชุมชน 
  - ใช้หลกั "ธรรมาภิบาล" 
  - ให้เศรษฐกจิในชุมชน ขับเคลือ่นชุมชน เพือ่ให้ชุมชนพึง่ตนเองได้ 
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  ระบบบริหารภายใน 

  - การพฒันาศักยภาพบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง 
  - ส่งเสริมความสุขในการทาํงาน 

  โครงสร้างองค์กร 

  กรมการพฒันาชุมชนแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วน คอื ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลางทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบาย สนับสนุน และกาํกบั
ดูแลการดําเนินงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 14 หน่วยงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกั 10 หน่วยงาน คอื 

  ราชการบริหารส่วนกลาง 10 หน่วยงาน คอื 

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองการเจ้าหน้าที ่
3. กองคลงั 
4. กองแผนงาน 
5. ศูนย์สารสนเทศเพือ่การพฒันาชุมชน 
6. สถาบันการพฒันาชุมชน 
7. สํานักพฒันาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
8. สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวสิาหกจิชุมชน 
9. สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
10. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

  หน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน คอื 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. กองประชาสัมพนัธ์ 
3. ศูนย์ประสานราชการจังหวดัชายแดนใต้ กรมการพฒันุมชน (ศปก.จชต.พช.) 
4. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพฒันาชุมชน 
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   หลกัการทาํงานกบัประชาชน 
  1. พิจารณาภาวการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นชุมชนเป็นหลกัเร่ิมงาน 
  2. ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมและรู้เห็นตั้งแต่เร่ิมตน้ 
  3. โครงการและกิจกรรมพฒันาชุมชนตอ้งค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ รวบรัด 
  4. แสวงหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนใหพ้บ 
  5. ใชว้ิธีดาํเนินงานแบบประชาธิปไตย 
  6. การวางโครงการตอ้งยดืหยุน่อ่อนตวัไดต้ามสถานการณ์ 
  7. ทาํความเขา้ใจในวฒันธรรมของชุมชน 
  8. แสวงหาผูน้าํทอ้งถ่ินและผูน้าํชุมชนเป็นมิตรคู่งาน 
  9. ใชอ้งคก์รท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน ์
  10. อาศยันกัวชิาการหรือผูช้าํนาญเฉพาะสาขา 
  11. ทาํงานกบัสมาชิกทุกคนในสถาบนัครอบครัว 
  12. โครงการตอ้งมีลกัษณะกวา้ง เพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนได ้ครอบคลุมปัญหาดา้น
ต่าง ดว้ย 
  13. ทาํการประเมินงานเป็นระยะๆ 
  14. ทาํงานกบัคนทุกชั้นของสงัคม 
  15. สอดคลอ้งเป็นแนวทางเดียวกบักรอบนโยบายของชาติ 
 16. อาศยัหลกัการเขา้ถึงชุมชน 
  17. ใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน ์
 
 

................. 
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เจาะประเดน็แนวข้อสอบภาคสนาม 
อาสาสมคัรพฒันา (อสพ.) กรมการพฒันาชุมชน 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพฒันา  พ.ศ. 2540 
ประกาศ  ณ  วนัที ่ 8  กนัยายน  พ.ศ. 2540 

 

1.  ความทัว่ไป 
  ในระเบียบนี ้ (ข้อ 4) 
  “อาสาพฒันา”  หมายความวา่  บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตร
การฝึกอบรมก่อนปฏิบติังานอาสาพฒันา  และส่งไปปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายประจําในหมู่บ้าน  
ตําบล  เรียกช่ือย่อว่า  “อสพ.” 
  “ค่าตอบแทน”  หมายความวา่  เงินท่ีกาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือนและกาํหนดอตัราจ่ายรายปี
เม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อยเป็นผลดี  เป็นระยะเวลาหน่ึงปี  โดยจ่ายจากเงินงบประมาณตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกรมการพฒันาชุมชนกาํหนด 
  “อธิบดี”  หมายความวา่  อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 
 

2.  การรับสมัคร  การคดัเลอืกและการฝึกอบรม 
  2.1  ใหก้รมการพฒันาชุมชนดาํเนินการรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม
และแต่งตั้งเป็น  อสพ.  ซ่ึงมีคุณสมบติั  ดงัน้ี  (ขอ้ 6) 
    (1)  มีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือน  
โดยใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัขา้ราชการพลเรือนสามญั  
มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
   (2)  ไม่เป็นผูมี้ภาระผกูพนัในเร่ืองการเกณฑท์หาร 
   (3)  เป็นผูมี้ความสมคัรใจท่ีจะอาสาพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลา
ท่ีทางราชการกาํหนด 
   (4)  เป็นผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ี
กรมการพฒันาชุมชนกาํหนด 

ข้อสอบ 
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  2.2  ใหก้รมการพฒันาชุมชนกาํหนดแบบใบสมคัร  แบบสญัญาการปฏิบติัหนา้ท่ี   แบบ
สญัญาคํ้าประกนั  และในการรับสมคัรใหเ้รียกหลกัฐานจากผูส้มคัร  ดงัน้ี  (ขอ้ 7) 
   (1)  หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา 
   (2)  ใบรับรองแพทย ์ ซ่ึงระบุวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. 
   (3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสาํเนาทะเบียนบา้น  หรือสาํเนาสูติบตัร  
อยา่งหน่ึงอยา่งใด  โดยเขียนคาํรับรองวา่  สาํเนาถูกตอ้ง  และลงลายมือช่ือกาํกบัไว ้
   (4)  สาํเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี)  เช่น  หนงัสือสาํคญัการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกลุ  
ทะเบียนสมรส  จาํนวน  1  ฉบบั  โดยเขียนคาํรับรองวา่  สาํเนาถูกตอ้ง  และลงลายมือช่ือกาํกบัไว ้
  2.3  ใหก้รมการพฒันาชุมชนดาํเนินการคดัเลือกบุคคลเขา้รับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมการพฒันาชุมชนกาํหนด  (ขอ้ 8) 
  2.4  ใหก้รมการพฒันาชุมชนกาํหนดหลกัสูตรและฝึกอบรม อสพ. ใหมี้ความรู้  ความชาํนาญ  
สามารถท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี อสพ. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (ขอ้ 9) 
  2.5  ใหอ้ธิบดีออกบตัรประจาํตวั อสพ.  แก่ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว้
เป็นหลกัฐาน  ตามแบบแนบทา้ยระเบียบน้ี  (ขอ้ 10) 
 

3.  ขอบเขตการปฏิบัตหิน้าทีข่องอาสาพฒันา 
  3.1  เม่ือไดรั้บการคดัเลือกและผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบติังาน
อาสาพฒันาแลว้  ให้กรมการพฒันาชุมชนแต่งตั้ง อสพ.  ไปปฏิบติัหนา้ท่ีในทอ้งท่ีอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอท่ี
กรมการพฒันาชุมชนกาํหนด  เป็นระยะเวลาหน่ึงปี  (ขอ้ 11) 
  3.2  การเปล่ียนพื้นท่ีการปฏิบติังานของ อสพ. ภายในเขตอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอเดียวกนั  ให้
กระทาํไดต้ามความจาํเป็น  และใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของนายอาํเภอ  หรือปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํก่ิงอาํเภอ  
แลว้รายงานใหจ้งัหวดัทราบ  (ขอ้ 12) 
 

  การเปล่ียนพื้นท่ีการปฏิบติังานต่างอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอ  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูว้า่ราชการ
จงัหวดั  แลว้รายงานใหก้รมการพฒันาชุมชนทราบ 
  การเปล่ียนพื้นท่ีการปฏิบติังานระหวา่งจงัหวดั  ใหก้รมการพฒันาชุมชนพิจารณา 

3.3 อสพ.  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  (ขอ้ 13) 
(1) สนบัสนุนการพฒันาชนบทระดบัหมู่บา้นและตาํบล  ในการจดัระบบขอ้มูลเพื่อ 

การพฒันาชนบท  และร่วมวางแผนพฒันาตาํบล 
(2) ใหก้ารศึกษาแก่ชุมชนโดยพฒันากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพฒันาชุมชน 
(3) พฒันาองคก์รและอาสาสมคัร  ในส่วนท่ีกรมการพฒันาชุมชนมอบหมาย 
(4) ร่วมปฏิบติังานกบัประชาชน  องคก์รประชาชนตามแผนงานโครงการต่าง ๆ 
(5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามบทบาทท่ีทางราชการมอบหมาย 
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4.  การกาํกบัดูแลการปฏิบัตหิน้าทีข่องอาสาพฒันา 
  4.1  อสพ.  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นก่ิงอาํเภอ  อาํเภอ  จงัหวดัใด  ใหอ้ยูใ่นการบงัคบับญัชาของ
พฒันาการก่ิงอาํเภอหรือพฒันาการอาํเภอ   ปลัดอาํเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจาํก่ิงอาํเภอหรือนายอาํเภอ  
พฒันาการจงัหวดั  และผูว้า่ราชการจงัหวดันั้น  ตามลาํดบั  (ขอ้ 14) 
  4.2  ใหพ้ฒันาการก่ิงอาํเภอหรือพฒันาการอาํเภอ  นกัวชิาการพฒันาชุมชน  และพฒันาการ
จงัหวดัมีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํแก่ อสพ. ขณะปฏิบติังานโดยใกลชิ้ด  (ขอ้ 15) 
  4.3  ใหพ้ฒันากรท้องทีท่ี ่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที ่  พฒันาการกิง่อําเภอหรือพฒันาการอําเภอ  
และพฒันาการจังหวัดเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ อสพ.  ในช่วงเวลาหน่ึงปี  รวมสามคร้ังทุกระยะส่ี
เดือน  ตามแบบและวิธีการท่ีกรมการพฒันาชุมชนกาํหนด  (ขอ้ 16) 
 

5.  การส้ินสุดการเป็นอาสาพฒันา 
  5.1  การเป็น อสพ.  ส้ินสุดลงดว้ยเหตุ  ดงัต่อไปน้ี  (ขอ้ 17) 
  (1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีครบกาํหนดเวลาหน่ึงปี 
  (2)  ตาย 
        (3)  ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก  หรือถูกสัง่ใหอ้อกตามขอ้ 18 
        (4)  ถูกปลดออกตามขอ้  21(3) 
  5.2  อสพ.  ผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกก่อนครบกาํหนดหน่ึงปี  ใหเ้สนอหนงัสือลาออกตามลาํดบั
ชั้นใหอ้ธิบดีเป็นผูพ้ิจารณา   และเม่ือไดช้าํระค่าปรับตามสญัญาคํ้าประกนัแก่กรมการพฒันาชุมชนแลว้   จึง
ใหอ้ธิบดีมีคาํสัง่อนุญาตใหล้าออก 
  ภายใตบ้งัคบัวรรคหน่ึง อสพ.  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีมาไม่นอ้ยกวา่หกเดือน  ประสงคจ์ะลาออก
ใหอ้ธิบดีมีคาํสัง่อนุญาตใหล้าออกโดยลดค่าปรับตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่
  อสพ.  ผูใ้ดเจบ็ป่วย  ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี  ของตนไดโ้ดยสมํ่าเสมอ  ถา้อธิบดีเห็นสมควรให้
ออกจากการเป็น อสพ. แลว้  ใหอ้ธิบดีสัง่ใหผู้น้ั้นออกได ้ และใหง้ดค่าปรับตามสญัญาคํ้าประกนั 
  อสพ.  ท่ีไดรั้บการต่ออายกุารปฏิบติัหนา้ท่ีประสงคจ์ะลาออก  ใหอ้ธิบดีมีคาํสัง่อนุญาตให้
ลาออกโดยไม่ตอ้งชาํระค่าปรับ 
 

6.  วนัิยและการดาํเนินการทางวนัิย 
 6.1  อสพ.  ตอ้งรักษาวนิยัตามท่ีกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นหมวดน้ี  โดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  (ขอ้ 19) 
 6.2  อสพ.  ตอ้งประพฤติปฏิบติัตามวินยัขา้ราชการโดยใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพล
เรือนมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม  (ขอ้ 20) 
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 6.3  อสพ. ผูใ้ดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  ผูน้ั้นเป็นผูก้ระทาํ
ผดิวินยั  จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั  (ขอ้ 21) 
  โทษทางวนัิยมี  3  สถาน  คอื 

(1) ภาคทณัฑ์ 
(2) งดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี 
(3) ปลดออก 
 

6.4 การลงโทษ  อสพ.  ใหท้าํเป็นคาํสัง่  วิธีการออกคาํสัง่เก่ียวกบัการลงโทษ  ใหเ้ป็นไป 
ตามระเบียบท่ี ก.พ.  วางไวโ้ดยอนุโลม  ผูส้ัง่ลงโทษตอ้งสัง่ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิ  และมิให้
เป็นไปโดยพยาบาท  โดยอคติ  หรือโทสะจริต  หรือลงโทษผูท่ี้ไม่มีความผดิ  ในคาํสัง่ลงโทษใหแ้สดงวา่ผูถู้ก
ลงโทษกระทาํความผดิกรณีใดตามขอ้ใด  (ขอ้ 22) 
 

6.5 การดาํเนินการทางวินยัแก่  อสพ.  ซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลวา่กระทาํผดิวินยั  ใหส้อบสวน 
เพื่อใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้  (ขอ้ 23) 

การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  ถา้เป็นกรณีกล่าวหาวา่กระทาํผดิวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง  ให ้
ดาํเนินการตามวิธีการท่ีผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควร  ถา้เป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรง  ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทาํการสอบสวน  และในการสอบสวนน้ีจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหา  และสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้ 
ทั้งน้ี  เพื่อให้ผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงและนาํสืบแกข้อ้กล่าวหา  เม่ือดาํเนินการแลว้  ถา้ฟังไดว้่าผูถู้กกล่าวหาได้
กระทาํผดิวินยัก็ให้ดาํเนินการตามข้อ 24  หรือข้อ 25  แล้วแต่กรณี  ถ้ายงัฟังไม่ได้ว่าผูถู้กกล่าวหา
กระทาํผิดวินัย  จึงจะยติุเร่ืองได ้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง  ใหอ้ธิบดีหรือผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 14 
เป็นผูส้ัง่แต่งตั้ง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการสอบสวนพิจารณาเพ่ือใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรม  และ 
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสอบสวน  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม 
 

6.6 อสพ.  ผูใ้ดกระทาํความผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์
หรืองดจ่ายค่าตอบแทนปลายปีตามควรแก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ  ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นจะนาํมา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้  สาํหรับการลงโทษภาคทณัฑ์ให้ใชเ้ฉพาะกรณีกระทาํผิดวินยัเล็กนอ้ย  
หรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่นซ่ึงยงัไม่ถึงกบัตอ้งถูกลงโทษงดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี  ถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ 
จะตอ้งไดรั้บโทษงดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี  ให้รายงานผูว้่าราชการจงัหวดัหรืออธิบดีพิจารณาดาํเนินการ
ลงโทษตามควรแก่กรณี  (ขอ้ 24) 
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ในกรณีกระทาํความผดิเลก็นอ้ยและมีเหตุอนัควรงดโทษ  จะงดโทษใหโ้ดยวา่กล่าวตกัเตือน 
หรือใหท้าํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือไวก่้อนกไ็ด ้

6.7 อสพ.  ผูใ้ดกระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  ใหอ้ธิบดีสัง่ลงโทษปลดออก  (ขอ้ 25) 
6.8 อสพ.  ผูใ้ดกระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรงและเป็นกรณีความผดิปรากฏชดัแจง้ตามท่ีกาํหนด 

ในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  อธิบดีจะดาํเนินการตามขอ้ 23  โดยไม่สอบสวนกไ็ด ้ (ขอ้ 26) 
6.9 เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการทางวินยัไปแลว้  ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาของ 

อสพ.   
ผูน้ั้นตามลาํดบัจนถึงอธิบดี(ขอ้ 27) 

ในกรณีท่ีอธิบดีไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึง  มีความเห็นขดัแยง้กบัความเห็นของผูว้า่ราชการ
จงัหวดั 

เก่ียวกบัการพจิารณาขอ้เทจ็จริง  ขอ้กฎหมายหรือการอนัใดไม่วา่ในทางจะเป็นโทษหรือเป็นคุณแก่ อสพ.  ผูใ้ด  
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอธิบดี 

6.10 อสพ.  ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษตามระเบียบน้ีใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไดด้งัน้ี  (ขอ้ 28) 
(1) การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษของผูบ้งัคบับญัชาท่ีตํ่ากวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ให ้

อุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(2) การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษของผูว้า่ราชการจงัหวดัหรืออธิบดี  ใหอุ้ทธรณ์ต่อ 

ปลดักระทรวงมหาดไทย 
การวินิจฉยัของผูมี้อาํนาจตาม (1) และ (2)  ใหถื้อเป็นท่ีสุด 
การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษใหอุ้ทธรณ์ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัรับทราบคาํสัง่
ลงโทษ 

 

7.  สิทธิประโยชน์ของอาสาพฒันา 
  7.1  อสพ.  จะไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากกรมการพฒันาชุมชน  ดงัต่อไปน้ี 
         (1)  ค่าตอบแทน  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมก่อนส่งตวัไปปฏิบติัหนา้ท่ี  ค่าใชจ่้ายใน
การปฐมนิเทศ  การสมัมนา  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังแรก  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเม่ือมี
การเปล่ียนพื้นท่ีการปฏิบติังานใหม่  และค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลบักรมการพฒันาชุมชนเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ี
ครบหน่ึงปี  ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลประจาํตวั  อสพ.  ใหมี้สิทธิเบิกไดต้ามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั 
         (2)  วุฒิบตัรรับรองความรู้ความสามารถ  เม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อยเป็นผลดี
และครบกาํหนดเวลาหน่ึงปี 
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         (3)  อสพ.  มีสิทธิลากจิส่วนตัว  ลาป่วย  หรือลาคลอดบุตรได้  โดยเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา  
จนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต  ทั้งน้ีใหน้าํระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2535  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 
  7.2  อสพ.  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีครบหน่ึงปีแลว้  และมีผลงานดีเด่นอาจไดรั้บการพิจารณาจาก
กรมการพฒันาชุมชนใหต่้ออายกุารปฏิบติัหนา้ท่ีไดอี้กคราวละหน่ึงปี  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีกรมการพฒันาชุมชนกาํหนด  (ขอ้ 30) 
 

8.   บทเฉพาะกาล 
  การปฏิบติัการใด  ๆ ท่ีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จในวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั
ใหด้าํเนินการต่อไปตามระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิมจนกวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จ  หรือจนกวา่สามารถ
ดาํเนินการตามระเบียบน้ีได ้ (ขอ้ 31) 
 

9.  ผู้รักษาการตามระเบียบ 
  ปลดักระทรวงมหาดไทย  รักษาการตามระเบียบนี ้ และใหมี้อาํนาจออกขอ้บงัคบั  ขอ้ปฏิบติั  
คาํแนะนาํ  ตีความ  วนิิจฉยัปัญหาอนัเกิดจากการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  (ขอ้ 5) 
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บทบาทของ อาสาสมัครพฒันาชุมชน (อสพ.) 
 

เป็น  เจา้หนา้ท่ีของรัฐในสงักดักรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรียกวา่ อาสาสมคัร
พฒันาชุมชน (อสพ.)  โดยมีท่ีปรึกษา คือ นายอาํเภอ  ปลดัอาํเภอ   พฒันาการอาํเภอ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  และ
พฒันากร หรือนกัวิชาการพฒันาชุมชน (เดิมช่ือวา่ นกัพฒันาชุมชน) และเจา้พนกังานพฒันาชุมชน  หรือรวม
เรียกวา่ “พฒันากร”  สาํหรับขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึงผูด้าํรง
ตาํแหน่ง นกัพฒันาชุมชน เจา้พนกังานพฒันาชุมชน และเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน สงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่างๆ ไดแ้ก่ อบต. เทศบาล กทม. เป็นตน้  

อยู่ ในฐานะผูท้าํงานกบัประชาชนระดบัตาํบล หมู่บา้น/ชุมชน แมจ้ะมีสาํนกังานพฒันาชุมชน
อาํเภอและองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ อบต. เทศบาล  กทม.  อ่ืนๆ เป็นตน้  แต่พื้นท่ีปฏิบติังาน
ประชาชนเป้าหมาย ของการทาํงานนั้นอยูใ่นตาํบล หมู่บา้น/ชุมชน   

คอื   ผูเ้อ้ืออาํนวยใหเ้กิดกระบวนการพฒันาชุมชน กล่าวคือ เป็นผูเ้ปิดโอกาสให/้ผูส่้งเสริมให้
ประชาชนร่วมกนัสร้างกระบวนการพฒันาชุมชนข้ึนดว้ยความเขา้ใจ เขา้ถึง และเห็นแก่ประโยชน์สุขของ
ประชาชนส่วนรวม 

มี หนา้ท่ีพื้นฐานท่ีสาํคญั  3 ประการ  ดงัน้ี   
 หน่ึง  หนา้ท่ีเชิงกระบวนการ พฒันากรมีหนา้ท่ี พฒันาความคิด และจิตใจของประชาชน 

ใหคิ้ดชอบ-พดูชอบ-ทาํชอบ 
 สอง หนา้ท่ีเชิงสมัพนัธภาพ พฒันากรมีหนา้ท่ีพฒันากลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายให้

สามคัคี-มีพลงั-ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 สาม หนา้ท่ีเชิงการงาน พฒันากรมีหนา้ท่ี พฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีงานทาํ นาํพาครอบครัวเป็นสุข และชุมชนมีการเรียนรู้ มีภูมิคุม้กนัทางสงัคม มีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ มีระบบการจดัการความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เป้าหมาย  ของการทาํงานจึงเป็นการเสริมสร้างพลงัชุมชนเพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็ ประชาชน
พึ่งตนเองได ้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข 

บทบาทของ อาสาสมัครพฒันาชุมชน (อสพ.) 
นักวชิาการพฒันาชุมชน/เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน จึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีทาํงานอยูใ่กลชิ้ด

ประชาชน สามารถเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันาชุมชนร่วมกบัประชาชน เพื่อทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ ประชาชน
พึ่งตนเองได ้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข  กล่าวไดว้า่ “ไปหาประชาชน ใชชี้วิตอยูท่่ามกลาง
ประชาชน เรียนรู้จากประชาชน ทาํงานร่วมกบัประชาชน” 
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อาสาสมัครพฒันาชุมชน ในบทบาทงานนักพฒันา ต้องเป็นคนมีลกัษณะ ดังนี ้   
1. มีนํ้ าใจไมตรี เอ้ืออารี เห็นใจ เขา้ใจผูอ่ื้น 
2. ช่างคิด วิเคราะห์ จาํแนก แยกแยะ หาเหตุ-ผล 
3. สร้างความน่าเช่ือถือ และประทบัใจต่อประชาชน และคนอ้ืนได ้
4. จดัการงาน จดัการกลุ่ม และจดัการคนได ้
5. มีความคิดเป็นระบบ รวบยอด เห็นภาพรวมของงานได ้

“ทาํอยา่งบูรณาการบนฐานคิดแบบองคร์วม” 

 
ปรัชญาแนวคดิพืน้ฐานกระบวนการทาํงานพฒันาชุมชน 

 
พฒัน์บุณยรัตพนัธ์ุ (2517 : 1 - 2)ไดก้ล่าวถึงหลกัปรัชญามูลฐานของงานพฒันาชุมชนไวด้งัน้ี 

1. บุคคลแต่ละคนยอ่มมีความสาํคญัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนกนัจึงมีสิทธิอนัพึงไดรั้บ
การปฏิบติัดว้ยความยติุธรรมและอยา่งบุคคลมีเกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษยปุ์ถุชนอนัหน่ึง 

2. บุคคลแต่ละคนยอ่มมีสิทธิและสามารถท่ีจะกาํหนดวิถีการดาํรงชีวิตของตนไปในทิศทางท่ีตน
ตอ้งการ 

3. บุคคลแต่ละคนถา้หากมีโอกาสแลว้ยอ่มมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้เปล่ียนแปลงทศันะประพฤติ 
ปฎิบติัและพฒันาขีดความสามารถใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคมสูงข้ึนได ้

4. มนุษยทุ์กคนมีพลงัในเร่ืองความคิดริเร่ิมความเป็นผูน้าํและความคิดใหม่ๆซ่ึงซ่อนเร้นอยูแ่ละพลงั 
ความสามารถเหล่าน้ีสามารถเจริญเติบโตและนาํออกมาใชไ้ดถ้า้พลงัท่ีซ่อนเร้นเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันา 

5. การพฒันาพลงัและขีดความสามารถของชุมชนในทุกดา้นเป็นส่ิงท่ีพึ่งปรารถนาและมี
ความสาํคญัยิง่ต่อชีวิตของบุคคลชุมชนและรัฐ ฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่ปรัชญาของการพฒันาชุมชนนั้น 
  ประการแรกตั้งอยูบ่นรากฐานอนัมัน่คงแห่งความศรัทธาในตวัคนวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีความหมาย
และสาํคญัท่ีสุดมนุษยทุ์กคนมีความสามารถ 
  ประการทีส่องการพฒันาชุมชนกคื็อความศรัทธาในเร่ืองความยติุธรรมของสงัคม (Social Justice) 
การมุ่งขจดัความขดัแยง้และความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงท่ีเห็นไดช้ดัในหมู่มวลชนนั้นเป็นเร่ืองท่ีอารยะสงัคมพึงยดึ
มัน่ 
  ประการสุดท้ายความไม่รู้ความด้ือดึงและการใชก้าํลงับงัคบัเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จ
ของการพฒันาและความเจริญรุดหนา้จะเกิดข้ึนไดก้ด็ว้ยวิธีการใหก้ารศึกษาเท่านั้นการใหก้ารศึกษาและให้
โอกาสจะช่วยดึงพลงัซ่อนเร้นในตวัคนออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน?ต่อส่วนรวมและการพฒันาจะมี
ประสิทธิภาพไดก้จ็ะตอ้งยดึหลกัการรวมกลุ่มและการทาํงานกบักลุ่มเพราะมนุษยเ์ราเป็นสตัวส์งัคมการอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มและทาํงานรวมกนัเป็นกลุ่มจะช่วยใหค้นไดเ้จริญเติบโตโดยเร็วท่ีสุด 
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ยุวฒัน์วุฒิเมธี (2534 : 5)ไดก้ล่าวถึงปรัชญาของการพฒันาชุมชนประกอบดว้ย 
  1. การพฒันาชุมชนนั้นใหค้วามศรัทธาเช่ือมัน่ในตวับุคคลวา่เป็นทรัพยากร (Human Resources) ท่ีมี
ความสาํคญัท่ีสุดในความสาํเร็จของการดาํเนินงานทั้งปวงและเช่ืออยา่งแน่วแน่วา่มนุษยทุ์กคนมี
ความสามารถท่ีจะพฒันาตวัเองได?ตามขีดความสามารถทางกายภาพของตนหากโอกาสอาํนวยและมีผูค้อย
ช้ีแนะท่ีถูกทาง 

2. การพฒันาชุมชนเช่ือวา่มนุษยทุ์กคนปรารถนาตอ้งการความยติุธรรมท่ีจะมีชีวิตอยูใ่นสงัคม 
(Social Justice) ตอ้งการอยูใ่นสงัคมดว้ยความสุขกายสบายใจ (Social Satisfaction) และตอ้งการอยูร่่วมใน
สงัคมใหเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคมดว้ย (Social Acceptability) 
ทนงศักดิ์คุ้มไข่นํา้และคณะ (2534 : 6)ไดก้ล่าวถึงปรัชญาการพฒันาชุมชนไวว้า่การพฒันาชุมชนมีหลกั
ปรัชญาอนัเป็นมูลฐานสาํคญัดงัน้ี 
  1. มนุษยทุ์กคนมีพลงัในเร่ืองความคิดริเร่ิมและความเป็นผูน้าํซ่อนเร้นอยูใ่นตวัพลงัเหล่าน้ีสามารถ
เจริญเติบโตและนาํออกมาใชไ้ดถ้า้ไดรั้บการพฒันา 
  2. บุคคลและคนถา้หากมีโอกาสแลว้ยอ่มมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้เปล่ียนแปลงทศันะประพฤติ
ปฏิบติัและพฒันาขีดความสามารถใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคมสูงข้ึนได ้
  3. บุคคลแต่ละคนยอ่มมีความสาํคญัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนกนัจึงมีสิทธิอนัพึงไดรั้บ
การปฏิบติัดว้ยความยติุธรรมอยา่งบุคคลมีเกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษยปุ์ถุชนผูห้น่ึง 

4. บุคคลแต่ละคนยอ่มมีสิทธิและสามารถท่ีจะกาํหนดวิถีการดาํรงชีวิตของตนไปในทิศทางท่ีตน
ตอ้งการ 

5. การพฒันาพลงัและขีดความสามารถของคนในชุมชนทุกดา้นเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาและมี
ความสาํคญัยิง่ต่อชีวิตความเป็นอยูข่องคนทุกคนและชุมชนโดยส่วนรวม 

 
  กรมการพฒันาชุมชน (2538) ไดก้ล่าวสรุปปรัชญางานพฒันาชุมชนมีความเช่ือวา่ 
  1. มนุษย์ทุกคนมีเกยีรติและศักดิ์ศรีในความเป็นคน 
  2. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือมีศักยภาพ 
  3. ความสามารถของมนุษย์สามารถพฒันาได้ถ้ามีโอกาส 
แนวความคดิพืน้ฐานในการพฒันาชุมชน 

การศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของงานพฒันาชุมชนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหพ้ฒันากรสามารถ
ทาํงานกบัประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทาํใหง้านมีประสิทธิภาพแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาชุมชนใน
ระดบัการปฏิบติัมีดงัน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชน(People Participation) เป็นหวัใจของงานพฒันาชุมชนโดยยดึหลกั
ของการมีส่วนร่วมท่ีวา่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดตดัสินใจวางแผนงานการปฏิบติัการและร่วม
บาํรุงรักษา 
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