ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
---------------------------------------------------------ด้วยจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
อำศั ย อ ำนำจตำมข้ อ 8 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยอำสำพั ฒ นำ พ.ศ. 2540
ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็น อสพ. ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน ระยะเวลาการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1.1 ชื่อตำแหน่งที่รับสมัครและจำนวนที่รับสมัคร
ตำแหน่ง “อำสำพัฒนำ (อสพ.)” จำนวน 3 อัตรำ
1.2 ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2562 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2563 เป็ น ระยะเวลำ 1 ปี
โดยบุคคลที่เข้ำรับกำรคัดเลือกต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรและวิธีกำรที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
1.3 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำ (อสพ.) โดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
2) เมื่อปฏิบัติงำนครบ 1 ปี และมีผลงำนเป็นที่ยอมรับของประชำชนและหน่วยงำน
รำชกำร จะได้รับบำเหน็จตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) พร้อมวุฒิบัตร
3) อสพ. ที่ปฏิบัติหน้ำที่ครบหนึ่งปีแล้วและมีผลงำนดีเด่น อำจได้รับกำรพิจำรณำจำก
กรมกำรพัฒนำชุมชนให้ต่ออำยุกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อีกครำวละหนึ่งปี โดยให้นำค่ำคะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ทั้ง 3 รอบมำหำค่ำเฉลี่ยและพิจำรณำต่ออำยุกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำพัฒนำ (อสพ.) ที่ค่ำคะแนนร้อยละ 80
ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณี อสพ. สำรองที่เรียกทดแทนอำสำพัฒนำ (อสพ.) ที่ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำน จะไม่ได้รับกำร
ประเมินต่ออำยุกำรปฏิบัติหน้ำที่

2. อัตรำค่ำตอบแทน...

-22. อัตราค่าตอบแทน
อัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะอำสำพัฒนำ ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ทำงำนภำยใต้
กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้ำหน้ำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยปฏิบัติภำรกิจ
เกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยปฏิบัติงำนประจำอยู่ในหมู่บ้ำน ตำบล
4. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้มีสัญชำติไทย
2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
4) เป็นผู้ที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ สำมำรถเข้ำร่ว มกิจกรรมตำมหลั ก สู ตร
กำรฝึกอบรมที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนดได้ และมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำนในพื้นที่หมู่บ้ำน ตำบล ที่ได้รับ
มอบหมำยครบตำมระยะเวลำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
4.2 ลักษณะต้องห้ำม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
2) เป็ น ผู้ มีร่ ำงกำยทุพพลภำพจนไม่ส ำมำรถปฏิบั ติห น้ำ ที่ไ ด้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553
3) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งสั่ ง พั ก รำชกำรหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ น ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5) เป็นกรรมกำรหรือผู้ ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริห ำรพรรคกำรเมือ งหรื อ
เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลำย
7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เป็นผู้เคย...

-38) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ
9) เป็นผู้มีภำระผูกพันในเรื่องกำรเกณฑ์ทหำร
สำหรับพระภิกษุ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครและไม่อำจให้เข้ำสอบเพื่อคัดเลือกเป็น
อำสำพัฒนำ (อสพ.) ได้ ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 และในกรณีที่
สมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสำมเณรในภำยหลัง ก็ไม่อำจให้เข้ำสอบได้เช่นกัน หำกยังคงสมณะเพศ
อยู่ในวันสอบ
4.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ ำ ในระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสำขำวิชำ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่
29 พฤษภำคม 2562
5. การรับสมัครคัดเลือกและเงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก สำมำรถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมั คร
ด้วยตนเองได้ที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-340732 ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลำ
รำชกำร โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครแต่อย่ำงใด
5.2 ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐำนมำให้ครบถ้วนในวันที่ยื่นใบสมัคร เจ้ำหน้ำที่รับสมัครจะไม่รับ
เอกสำรใบสมัคร หำกยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ไว้ไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้ในประกำศฯ
5.3 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรั บ สมัคร และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มี
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่งผู้สมัครนำมำยื่นไม่ตรงหรือ ไม่เป็นไป
ตำมประกำศรับสมัครของกรมกำรพัฒนำชุมชน จะถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น
5.4 เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัครคัดเลือก มีดังนี้
1) ใบสมัครคัดเลือกตำมแบบที่กำหนด
2) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว โดยจะต้อง
เป็นรูปที่ถ่ำยครั้งเดียวกัน และถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ –
นำมสกุล ไว้ด้ำนหลัง

3) สำเนำ...

-43) สำเนำปริญญำบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดย
ต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 29 พฤษภำคม
2562 จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สำเร็จกำรศึกษำแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำและวันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งต้องอยู่ภำยใน
วันกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนได้)
4) สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ
ก.พ. ได้แก่
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ
(2) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยำเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุรำเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคเรื้อรังที่ป รำกฏอำกำรเด่ นชัด รุนแรง และ
เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. กำหนด
6) บั ตรประจ ำตัว ประชำชนหรื อบั ตรประจำตัว เจ้ำหน้ำ ที่ ข องรัฐ หรื อ บัต รอื่น ที่ ท ำง
รำชกำรออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอำยุและมีรูปถ่ำยพร้อมเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักระบุอย่ำงชัดเจน ฉบับจริง
พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
8) ส ำเนำเอกสำรกำรรับรำชกำรทหำรหรือพ้นกำรเกณฑ์ทหำรแล้ ว หรือ เอกสำรที่
แสดงว่ำไม่ต้องรับรำชกำรทหำร จำนวน 1 ฉบับ
9) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่ำ “สำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อพร้อม
วันที่ กำกับไว้ที่มุมบนด้ำนขวำของสำเนำเอกสำรทุกหน้ำ
6. วิธีการคัดเลือก
6.1 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่
สอบ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำรสอบภำคควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ใ ช้ เ ฉพำะต ำแหน่ ง (สอบข้ อ เขี ยน) ในวั น ที่
4 มิถุน ำยน 2562 ณ บอร์ ดประชำสั มพันธ์ของส ำนักงำนพัฒ นำชุมชนจังหวัดสระบุรี และทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี (http://saraburi.cdd.go.th)
6.2 กำหนด...

-56.2 กำหนดกำรสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวัน
อำทิตย์ที่ 9 มิถุนำยน 2562
6.3 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภำคควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) วัน เวลำ และสถำนที่สอบ ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์
ของส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด สระบุ รี และทำงเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด สระบุ รี
(http://saraburi.cdd.go.th)
6.4 ส ำนั กงำนพัฒ นำชุมชนจังหวัดสระบุรี กำหนดสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภำษณ์) ในวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
7.1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เป็นกำรสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ งด้ว ยวิธีกำรสอบข้อ เขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ข้อละ
1 คะแนน รวม 100 คะแนน ระยะเวลำในกำรสอบจำนวน 3 ชั่วโมง โดยใช้ข้อสอบจำกส่วนกลำง มีขอบเขต
เนื้อหำหลักสูตรในกำรสอบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำพัฒนำ พ.ศ. 2540
2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
3) ควำมรู้เกี่ยวกับกรมกำรพัฒนำชุมชน เช่น ประวัติ ควำมเป็นมำ รูปแบบและวิธีกำร
พัฒนำชุมชน โครงสร้ำง ภำรกิจ และยุทธศำสตร์แห่งควำมสุข
4) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กำรสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนชุมชน กำรแก้ไขปัญหำครัวเรือนยำกจน
5) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกของชุมชน
6) ควำมรู้ทั่วไป เหตุกำรณ์ปัจจุบัน
7.2 ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่งด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน จำกกำรสั งเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้ เข้ำสอบ และจำกกำรสั มภำษณ์เกี่ยวกับทัศนคติ
กำรทำงำนอำสำพัฒนำ ควำมรู้ที่อำจใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ท่วงที วำจำ อุปนิสัย อำรมณ์
ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิภำณไหวพริบ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ วุฒิภำวะ
ทำงอำรมณ์ กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ บุคลิกภำพและพฤติ กรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่อำสำพัฒนำ (อสพ.)
ทั้งนี้...

-6ทั้งนี้ จะดำเนินกำรสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ก่อน
และเมื่อสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำม
เหมำะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ใช้เกณฑ์กำรตัดสินตำมลำดับ ดังนี้
8.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) จะต้องเป็น
ผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
8.2 กรณี ที่ มี ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในกำรสอบภำคควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ใช้ เฉพำะต ำแหน่ง
(สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 มีจำนวนน้อยกว่ำ 9 คน จะใช้วิธีกำรคิดค่ำคะแนนแบบอิงกลุ่ม
9. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 กรมกำรพัฒนำชุมชน จะประกำศรำยชื่อผู้ ที่ผ่ ำนกำรคัดเลื อกของแต่ล ะจังหวัด เพื่อ
ขึ้นบัญชีอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) ไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 เท่ำของจำนวนอำสำ
พัฒนำ (อสพ.) ที่ได้รับกำรจัดสรรจำกกรมกำรพัฒนำชุมชน ภำยในวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 โดยเรียงตำมลำดับ
คะแนนรวมของผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง และกำรวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
จำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับตำแหน่งมำกกว่ำอยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
แต่ถ้ำคะแนนควำมเหมำะสมกับตำแหน่งเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
9.2 บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ บัญชี
ผู้สอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9.3 หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำมีตำแหน่งว่ำงเนื่องจำกอำสำพัฒนำ (อสพ.) ลำออกจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ กรมกำรพัฒนำชุมชน อำจพิจำรณำแต่งตั้งผู้ได้รับกำรขึ้นบัญชีในลำดับถัดไป เว้นแต่ระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำ (อสพ.) ในปีนั้นคงเหลือน้อยกว่ำ 4 เดือน
10. การฝึกอบรม
กรมกำรพัฒนำชุมชน จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ 71
(ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) ในช่วงเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 2562
11. การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
กรมกำรพัฒ นำชุมชน จะแต่งตั้งผู้ ที่ผ่ ำนกำรคัดเลือกและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของแต่ละ
จังหวัด ตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดนั้น และให้จังหวัดแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้ำ ที่
ณ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ตำมที่จังหวัดเห็นสมควร
12. เงื่อนไข
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