
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบ 

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน 

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
      
 
 

สิ่งที่สงมาดวย ๒ 



 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐  
 

ที ่ รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ,

ประกาศรับสมัคร อสพ. ,เอกสารการรับสมัคร และสถานทีร่ับสมัครสอบ 
อสพ.รุนที่ ๗๐ 

๑๕ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ 

๒. จังหวัด และกรมฯ ประชาสัมพันธ ประกาศรับสมัคร อสพ. รุนที่ ๗๐ ๒๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ 
๓. ปดรับสมัคร อสพ. รุนที่ ๗๐ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียน    

วัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียน  
 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๕. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงสรุปรายชื่อผูมสีิทธิ์ สอบขอเขียน 
(เอกสารหมายเลข ๕) ใหกรมฯทาง OA นายสุธรรม  วัฒนหน ูหรือ   
ทุกคนในกลุมงานสงเสริมผูนําชุมชนและองคกรชุมชน สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน  

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สงกรมฯ 

๖. สอบขอเขียน ณ สถานที่ ที่สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําหนด วันอาทิตย ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  
๗. จังหวัดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ (ผานขอเขยีนรอยละ ๖๐ 

ขึ้นไป) ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือตามสถานท่ี                       
ที่จังหวัดกําหนด 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๘. สอบสัมภาษณ ณ สถานที่ ที่สาํนกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําหนด 
(ระยะเวลาการสมัภาษณอยูในดุลยพินิจของพัฒนาการจังหวัด หรือ
คณะกรรมการที่จังหวัดแตงตั้ง) 

๑๕ มิถุนายน – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๙. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประกาศผลรายชื่อผูผานการคัดเลือก
อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ และผูสอบไดลําดับสํารอง  
 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๑๐. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงแบบสรุปรายชื่อผูผานการคัดเลือก       
(เอกสารหมายเลข ๖) ใหกรมฯ ทาง OA นายสุธรรม   วัฒนหน ูหรือ   
ทุกคนในกลุมงานสงเสริมผูนําชุมชนและองคกรชุมชน สํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สงกรมฯ 

๑๑. กรมฯ แจงรายช่ือผูเขารับการอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน 
ตามรุนที่กรมฯกําหนด ใหจังหวัดทราบเพื่อแจงผูผานการคัดเลือกเขา
ฝกอบรมฯ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๑๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมแบบตอบรับผูเขารับการฝกอบรม
กอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนารุนที่ ๗๐ ใหกรมฯ ทาง OA นายสุธรรม  
วัฒนหนู หรือ หรือ ทุกคนในกลุมงานสงเสริมผูนําชุมชนและองคกร
ชุมชน สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สงกรมฯ 

๑๓. กรมฯเรียกผูผานการคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ คน เขาฝกอบรมกอน
ปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ โดยนําสญัญามาสงให             
ณ สถานที่ฝกอบรมฯ 

รุนที่ ๑ : ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
รุนที่ ๒ : ๑๔ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

๑๔. กรมฯจัดทําคําสั่งแตงตั้ง อสพ. รุนที่ ๗๐ พรอมแจงจังหวัด และแจงให 
อสพ.เดินทางไปรายงานตัวตามคําสั่ง (มีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐   

๑๕. อสพ.รุนที่ ๗๐ รายงานตัวเพ่ือปฏบิัติงาน ณ จังหวัดที่ไดรับการแตงตั้ง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  

 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.)  รุนที่ ๗๐   
กรมการพัฒนาชุมชน 

 

 
เรียน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครคดัเลือกเพื่อแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ จึงขอแจงรายละเอียด
ของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี ้
๑. ชื่อ-นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)......................................................สัญชาติ...............ศาสนา..................... 

๒. เกิดวันที่........เดือน..................พ.ศ............... อาย.ุ.......ป.......เดือน  สถานภาพ.............................กรุปเลือด......... 

๓. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   
 

    วันออกบัตร........................วันที่บัตรหมดอายุ.............................ออกให ณ  จังหวัด.............................................. 

๔.  ที่อยูปจจุบัน เลขที่............หมูที่........ตรอก/ซอย........................ถนน..........................ตําบล/แขวง....................... 

    อําเภอ/เขต................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท..................... 

๕.  วุฒิการศึกษา.....................................................................สาขา/วิชาเอก.............................................................. 

    ชื่อสถานทีศ่ึกษา...........................................วันเดือนปที่จบ......................คะแนนเฉลี่ยสะสม................................ 

๖.  ชื่อบิดา..................................................อาชีพ.......................................ตําแหนง.......................................................... 

    สถานที่ทํางาน..............................................................................................โทรศัพท..................................................... 

    ชื่อมารดา................................................อาชีพ.......................................ตําแหนง......................................................... 

    สถานที่ทํางาน..............................................................................................โทรศัพท..................................................... 

๗. ประสบการณการเปนอาสาพัฒนา (อสพ.)  ไมเคยเปน อสพ.    เคยเปน อสพ. รุนที่....................................... 

๘. ปจจุบัน  (  ) ยังไมมีอาชีพ         (  ) กําลังศึกษาตอระดับ................................................................................... 

          (  ) ลูกจางในหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชน ตําแหนง..............................อายุการทํางาน......ป........เดือน 

                     สถานที่ทํางานชื่อ.................................................................โทร.................................................... 

๙.  ความรูความสามารถพิเศษ................................................................................................................................... 

๑๐.  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมใบสมัครรวม.................ฉบับ 

    (   ) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา และสําเนาใบปริญญาบัตร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ  

    (   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

    (   ) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

    (   ) ใบรับรองแพทย จํานวน ๑ ฉบับ 

    (   ) สําเนาหลักฐานอืน่ ๆ (ระบุ)..................... จํานวน ๑ ฉบับ 

๑๑. เหตุผลที่มาสมัครสอบในคร้ังนี้.............................................................................................................................. 

        ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความดังกลาวขางตนนี้  เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปน             
ผูมีคุณสมบัติ สําหรับตําแหนงอาสาพัฒนา ครบถวนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 

                  ลงลายมือชื่อ............................................................................ผูสมัคร 
          (..........................................................) 
                  วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................... 
สําหรับเจาหนาที่ผูรับสมัคร 
(   ) หลักฐานถูกตองครบถวน  
         ลงลายมือชื่อ....................................................................ผูรับสมัคร 
                 (........................................................) 
         ตําแหนง............................................................... 

             

     
    ตดิรูปถ่าย 

        ขนาด 

   ๑.๕ X ๑ นิ�ว 

ลําดบัที�สมคัร.................... 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 
 
 
 

ตัวอยางบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือกอาสาพัฒนา รุนที่  ๗๐  
 

            สวนที่ ๑                                            สวนที่ ๒ 
 

หมายเหตุ : 
 

ใหผูที่รับสมัครออกลําดับที่สมัครในบัตรประจําตัวผูสมัครคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐  โดยสวน
ที่ ๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเก็บไว  และ สวนที่ ๒ ใหกับผูสมัครเก็บไวเพื่อเปนหลักฐานในการเขารับ
การสอบ 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจําตัวผูสมัครคัดเลือก 
เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ 

บัตรประจําตัวผูสมัครคัดเลือก 
เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ 

                                   ลําดับที่สมัคร 
 

    

สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัด........................................................ 

                                ลําดับที่สมัคร 
 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด............................................... 

                    เลขประจําตัวสอบ                  
 

     

นาย/นาง/นางสาว............................................. 
นามสกุล............................................................ 
 
 
 
 .........................................               ......................................... 
       เจาหนาที่รับสมัคร                ลายมือชื่อผูสมัคร    
 
                              
  

              เลขประจําตัวสอบ                  
 

     

                       นาย/นางสาว............................................ 
                       นามสกุล.................................................... 
 
 
   
.........................................        ......................................... 
   ลายมือชื่อผูสมัคร             เจาหนาที่รับสมัคร   
 

ตองแสดงบัตรนี้คูกับบัตรประจําตัวประชาชน 

ติดรูปถาย 
ขนาด 

๑.๕” x  ๑ ” 

ติดรูปถาย 
ขนาด 

๑.๕” x  ๑” 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 
 
 
 

ใบลงทะเบียนการรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด................................................ 

 

ว/ด/ป  
ที่สมัคร 

ลําดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อผูสมัคร หมายเลขโทรศัพท 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
จํานวนชาย..........................................คน  หญิง.............................................คน  รวมทั้งสิ้น..........................คน 

                                                   
 

ลงชื่อ...................................................... 
         (.......................................................) 
    ตําแหนง..................................................... 
                                   ..…...../......................../ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 
 

 
แบบสรุปรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด............................................... 
 

 
ที ่

 
เลขประจําตัวสอบ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ที่อยู 

 
โทรศัพท 

 
หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 (ลงชื่อ)..............................................................                     
 (..........................................................) 
 ตําแหนง............................................... 
    ........../......................../๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
** หมายเหตุ **  สงกรมการพัฒนาชุมชน ทาง OA นายสุธรรม  วัฒนหน ูกลุมงานสงเสริมผูนําชุมชนฯ 
สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน หรือโทรสาร (Fax) เบอร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๒-๓   
ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 



 
 

 
แบบสรุปรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐  

ตามประกาศจังหวัด............................................... 
 

ลําดับ
ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

 
ที่อยู 

โทรศัพท เคยเปน อสพ. หมายเหต ุ
ไมเคย เคยเปน 

อสพ.รุนที่... 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 (ลงชื่อ)..............................................................                     
 (..........................................................) 
 ตําแหนง............................................... 
    ........../......................../๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** หมายเหตุ ***  ๑. ประสบการณการเปน อสพ. ดูขอมูลไดจากใบสมัคร ขอ ๗      
                       ๒. สงกรมการพัฒนาชุมชนทาง OA นายสุธรรม  วัฒนหนู กลุมงานสงเสริมผูนําชุมชนฯ                   
สํานักเสริมสรางความเขมแขง็ชุมชน หรือโทรสาร (Fax) เบอร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๒-๓  ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 



 
งบประมาณที่จัดสรรตอจังหวัด ในการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ 

สามารถใชเปนคาใชจาย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

ที ่ เรื่อง คาใชจาย หมายเหตุ 

๑. จัดทําใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐   

ตามจํานวนผูสมัคร 

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

๒. บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก
อาสาพัฒนา รุนที่  ๗๐ 

๓. ใบลงทะเบียนการรับสมัครอาสาพัฒนา 
(อสพ.) รุนที่ ๗๐ 

๔. ผลิตขอสอบภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) 

ตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบฯ 
  

๕. แบบใหคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สัมภาษณ) เพื่อแตงตั้งเปน
อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ 

ตามจํานวนคณะกรรมการสัมภาษณ และจํานวนผูมี
สิทธิ์สอบฯ   

๖. คาตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ    - ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงในวันทําการปกติ 
อัตราคาตอบแทนไมเกิน ๑๐๐ บาทตอวัน 
  - ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๖ ชั่วโมงในวันทําการปกติ 
อัตราคาตอบแทนไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน 
  - ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงในวันหยุดราชการ 
อัตราคาตอบแทนไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน 
  - ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๖ ชั่วโมงในวันหยุดราชการ 
อัตราคาตอบแทนไมเกิน ๔๐๐ บาทตอวัน 

อางอิงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยอาสาพัฒนา พ.ศ.
๒๕๔๐ ขอ ๘ และ
ภายใตระเบียบ
กระทรวงการคลงั     
วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนการสอบ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๗. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดสถานที่
สอบ 

๘. คาตอบแทนคณะกรรมการผลติขอสอบ 

    

๙. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
กระดาษคําตอบ 

    - ใหกรรมการที่ทําหนาที่ตรวจกระดาษคําตอบ 
ไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา ไมเกิน ๔ บาท    
ตอผูเขาสอบหนึ่งคน                                         
     - การสอบครั้งใด กรรมการไดรับเงินคาตอบแทน
ไมถึง ๓๐๐ บาท ใหไดรับเงิน ๓๐๐ บาท    

๑๐. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสมัภาษณ   - ในกรณีกรรมการไมเกิน ๓ คนใหคะกรรมการคน
หนึ่งไดรับคาตอบแทน ไมเกิน ๘ บาทตอผูเขาสอบ 
หนึ่งคน                
   - ในกรณีที่มีกรรมการเกินกวา ๓ คน ใหเฉลี่ย
จายเงินใหแกกรรมการภายในวงเงินที่กรรมการ ๓ คน
พึงจะไดรับ  

    

  
** หมายเหตุ ** คาใชจายอื่น ๆ อยูในดุลยพินิจของพัฒนาการจงัหวัด  


