แนวทางการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐
ของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แนวทางการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
-------------------------------------๑. อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ไดรับ อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑ ป
๓. เมื่อสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดรับ คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง แตงตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐
แลว ใหดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ ใหจังหวัด ออกคําสั่งแตงตั้งใหอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ปฏิบัติงานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ โดยใหพิจารณาอําเภอที่มีหมูบานเปาหมายในการดําเนินงานสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนลําดับแรก
๓.๒ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ออกคําสั่งแตงตั้ง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตําบล หมูบาน และมอบหมายงานในความรับผิดชอบ พรอมทั้ง แตงตั้งพัฒนากรพี่เลี้ยงใหอาสาพัฒนา (อสพ.)
ทั้งนี้ ใหอําเภอฯ พิจารณาพื้นที่ในการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ โครงการสรางสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนพื้นที่เปาหมายหลั กในการปฏิบัติ งานของ อสพ. รุนที่ ๗๐ ซึ่งจะ
สอดคลองกับภารกิจที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ภายใน ๑ ป
๓.๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงสําเนา คําสั่งการแตงตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ในระดับ
จังหวัด และระดับอําเภอ แจงให กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ใหจังหวัด แจงรายชื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด พรอม เบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอได ใหกรมฯทราบ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประสานงานในการดําเนินงานอาสาพัฒนา รุนที่ ๗๐
๔. ภารกิจที่มอบหมายให อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐
๔.๑ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ นักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้
๑) ให อสพ. เปนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยรวมกับปราชญชุมชนเตรียมความพรอม
และสรางทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ๑ คน ตอ ๑ หมูบาน
๒) ให อสพ. ร วมกับทีมวิ ทยากรสั มมาชี พชุ มชน ดํ าเนิ นการฝ กอบรมอาชี พตามความต องการ
ของชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาอาชี พของครัวเรื อนสัมมาชี พชุมชนใหเขาถึงแหลงทุนหรื อปจจัยการผลิ ต
สงเสริมชองทางการตลาด และยกระดับรายไดครัวเรือนยากจนใหผานเกณฑ จปฐ.
๓) ให อสพ. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุมสัมมาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ อยางนอยคนละ
๑ กลุม และสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑชุมชนและพัฒนาเปนผลิตภัณฑ OTOP อยางนอยคนละ ๑ ผลิตภัณฑ
๔) ให อสพ. รวมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
๔.๒ ให อสพ. ถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามขอ ๔.๑ (๑ หมูบาน)
๔.๓ จัดทํา วีดิทัศน/Presentation ผลสําเร็จ หรือ Best Practices ของกระบวนการสรางสัมมาชี พ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับใชเปนสื่อในการเผยแพร ประชาสัมพันธ ความยาวไมเกิน
๕ นาที (โดยสงเปน DVD หรือ CD คนละ ๒ แผน โดยมอบใหหมูบานฯจํานวน ๑ แผน และนําสงกรมฯ จํานวน
๑ แผน แนบมาพรอมเลมสรุปผลการดําเนินงานฯ ๑ ป) สงกรมฯ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
๕. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบอาสาพัฒนา (อสพ.) ศึกษาคูมืออาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ สําหรับเจาหน าที่
โดยละเอียด ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ฯ ระดับจังหวัด ติดตามการดําเนินงานของอาสาพัฒนา (อสพ.) ทุกไตรมาส
โดยลงบันทึกในสมุดตรวจเยี่ยมอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ เพื่อใชเปนหลักฐานการตรวจติดตาม

-๒๖. กําหนดระยะเวลาการสงแบบรายงานการดําเนินงานอาสาพัฒนา รุนที่ ๗๐ ใหเปนไปตาม ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ในคูมือของอาสาพัฒนา รุนที่ ๗๐
๗. คูมืออาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ สําหรับเจาหนาที่ มอบใหเจาหนาที่ ดังนี้
- มอบใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอาสาพัฒนา (อสพ.) สําหรับจังหวัด จังหวัดละ ๑ เลม
- มอบให เจาหนาที่พัฒนากรพี่เลี้ยงอาสาพัฒนา (อสพ.) สําหรับอําเภอ ตามจํานวนอาสาพัฒนา (อสพ.)
ที่ลงปฏิบัติงานในอําเภอนั้นๆ
๘. การลาออก หรื อลงโทษให ออก ไล ออก ระหว างการฝ กอบรมก อนปฏิ บั ติ ง านจะต อ งเสี ย คา ปรั บ กรณี
ผิดสัญญา จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) แบงเปน ๒ กรณี
- ลาออกกอนปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน (กอนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑) จะตองเสียคาปรับจํานวน
๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
- การลาออก หลังจากปฏิบัติงานเกิน ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนไป)
- ใหคํานวณคาปรับเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท (๑๕,๐๐๐ ÷ ๑๒) และคูณดวยจํานวนเดือน
ที่เหลือ
- กรณีที่ไมครบเดือน ใหคิดคาปรับ จํานวนวันละ ๔๒ บาท (๑,๒๕๐ ÷ ๓๐)
- กรณี อาสาพัฒนา (อสพ.) ลาออก ใหจังหวัดเรียกอาสาพัฒนา (อสพ.) ลําดับสํารองที่ขึ้นบัญชีมา
ทดแทน โดยให เ รี ย ก อสพ.ทดแทนเท า กั บ จํ า นวนที่ อสพ. ขอลาออก สามารถดู ร ายละเอี ย ดจาก คู มื อ
อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ สําหรับเจาหนาที่
- กรณีคาปรับอาสาพัฒนา (อสพ.) ใหจังหวัดแนบสําเนาใบเสร็จ สงกรมฯ พรอมหนังสือเรื่อง การขอ
ลาออกทุกครั้ง
*********************************************
หากมีขอสงสัย ติดตอสอบถามไดที่
๑. OA กลุมงานสงเสริมผูนําชุมชนและองคกรชุมชน สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
๒. นางพรทิพย ไชยวัฒน ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมผูนําชุมชนฯ เบอรโทร 02-1416151
๓. นายสุธรรม วัฒนหนู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ เบอรโทร 02-1416136
๔. นายไพรัตน จงรักษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ เบอรโทร 02-1416148

แนวทางการเรียก อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ เพื่อทดแทน อสพ.ที่ขอลาออก

-----------------------------๑. อาสาพั ฒ นา (อสพ.) รุ น ที่ ๗๐ ลาออก นั บ ตั้ ง แต เ ข า รั บ การฝ ก อบรมตามหลั ก สู ต ร
การฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ใหจังหวัดดําเนินการ
ดังนี้
๑) กรณีจังหวัดขึ้นบัญชีสํารองไว ใหจังหวัดเรียกจากบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก
เป นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ นที่ ๗๐ ลํ าดั บสํ ารองถัด ไป โดยให อาสาพัฒนา (อสพ.) ทดแทนเทากับ จํ านวน
อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ขอลาออก
๒) กรณีจังหวัดไมมีผูขึ้นบัญชีสํารองไว ใหจังหวัดแจงกรมฯ เพื่อดําเนินการเรียกจากบัญชี
รายชื่ อผู ที่ผ านการคั ด เลื อกอาสาพัฒ นา (อสพ.) รุ นที่ ๗๐ ของจั งหวั ด ข างเคี ย ง เพื่ อ แต งตั้ งให ปฏิ บั ติ งาน
ณ จังหวัดดังกลาว
2. จังหวัดประสาน อาสาพัฒนา (อสพ.) สํารอง ไดรับการตอบรับยืนยันการปฏิบัติงานแลว
ใหจังหวัดดําเนินการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ตามหลักสูตรที่กรมฯ กําหนด จํานวน 3 วัน
ใหเสร็จเรียบรอยกอน จึงจัดทําหนังสือแจงกรมฯ โดยใหระบุรายละเอียด ดังนี้
- ระบุ รายชื่อ อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ขอลาออก สาเหตุที่ขอลาออก และรายชื่อ อาสาพัฒนา
(อสพ.) ทดแทน
- ระบุ รายชื่อ อาสาพัฒนา (อสพ.) สํารองที่เรียกมาทดแทน แนบประกาศจังหวัดที่มีรายชื่อ
อาสาพัฒนา (อสพ.) ทดแทน
- ระบุ วัน เดือน ป ที่จังหวัดฝกอบรมกอนปฏิบัติงานให อาสาพัฒนา (อสพ.) ทดแทน
- แนบบัญชีลงเวลาในการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานของ อาสาพัฒนา (อสพ.) ทดแทน
- แนบภาพถายประกอบการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานของ อาสาพัฒนา (อสพ.) ทดแทน
- แนบสําเนาสลิปเปอิน กรณี อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่เสียคาปรับ เนื่องจากใชบุคคลค้ําประกัน
- แนบสัญญาการเขารับการฝกอบรมและปฏิบัติหนาที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ พรอม
รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ
ทั้ ง นี้ ผู เ ข า รั บ การอบรมก อ นปฏิ บั ติ ง านอาสาพั ฒ นา (อสพ.) ทดแทน เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายตลอดระยะเวลาการฝกอบรม (คาใชจายในการเดินทาง คาที่พักและคาอาหาร/อาหารวาง)
๓. อาสาพัฒนา (อสพ.) มีคาตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่กรมฯ ออกคําสั่งจนถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๑
๔. อาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ไดรับการคัดเลือกจากบัญชีสํารองทดแทน อสพ.ที่ลาออก จะไมได
รับคาตอบแทนปลายป จํานวน 5,000 บาท
๕. จังหวัดแจงให อาสาพัฒนา (อสพ.) ทราบแนวทางและเงื่อนไขฯ กอนเขารับการอบรมและ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่

ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้ง อสพ. ระดับจังหวัด

คําสั่งจังหวัด.............................................
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอ
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ไดมีคําสั่งที่.........................ลงวันที่ .............................. แตงตั้ง
อาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด.............................จํานวน................ราย ตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
อาศัย อํานาจตามหมวด ๒ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ แห งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าดวย
อาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ จังหวัด......................จึงขอแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงอาสาพัฒนา
(อสพ.) รุนที่ ๗๐ จํานวน...........ราย คือ นาย/นาง/นางสาว...............................................ปฏิบัติงานในพื้นที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ..................................... จังหวัด........................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(..........................................................)
ผูว าราชการจังหวัด............................

ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้ง อสพ. ระดับอําเภอ

คําสั่งอําเภอ.............................................
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ ปฏิบัติงานในพื้นที่ในตําบล
ตามที่จังหวัด ไดมีคําสั่งที่.........................ลงวันที่ ......................... แตงตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.)
รุนที่ ๗๐ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอ.............................จํานวน................ราย ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
เพื่อให การปฏิ บั ติ ห น าที่ของอาสาพัฒ นา เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อย บรรลุ วั ต ถุป ระสงค
และเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดจึงขอแตงตั้งให นาย/นาง/นางสาว
................................ตําแหนงอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐ รับผิดชอบปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ภารกิจ
ของอาสาพัฒ นาและเป น ผู ช ว ยเหลื อพัฒ นากรปฏิบั ติ งานในพื้น ที่ตํ าบล........................และปฏิบั ติ ห นาที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ......................................................สัปดาหละ................วัน โดยมอบหมายให
นาย/นาง/นางสาว………...................................................……..ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชน.................................
เปนพี่เลี้ยงระหวางการปฏิบัติงานและรายงานผลใหทราบเปนประจําทุกเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(..........................................................)
นายอําเภอ............................

แบบฟอรมสําหรับ กรณี อสพ. ทดแทน
เอกสารประกอบ
การรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรมและแตงตั้งเปนอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐
..........................................................................................
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกิน ๓ เดือน จํานวน ๒ รูป
(เพื่อใชติดในใบทะเบียนประวัติ คําขอมีบัตรประจําตัว อสพ. และบัตรประจําตัว อสพ.)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓. แบบสัญญาเขารับการฝกอบรมและปฏิบตั ิหนาที่อาสาพัฒนา
๔. แบบประวัติอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๗๐
๕. การทําสัญญาค้ําประกัน ทําไดอยางใดอยางหนึ่งใน ๒ แบบ คือ
๕.๑ ค้ําประกันเปนเงินสด จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๕.๒ ค้ําประกันโดยบุคคล
กรณีใชบุคคลค้ําประกัน
๑. แบบสัญญาค้าํ ประกัน
๒. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ ผูค้ําประกัน ระดับ ๖ (ระดับชํานาญการ) ขึ้นไป
๓. สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน
๔. หนังสือยินยอมของคูส มรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส พรอมกับลงลายมือชื่อเจาตัวรับรอง
สําเนาดวย
กรณีที่ไมใชบุคคลค้ําประกัน
ใหใชเงินสด จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาบาทถวน) (เงินสดจะไดรับคืนในวันสิ้นสุดการปฏิบตั ิงาน
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

……………………………………...............................

สัญญาเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัตหิ น้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐
เขียนที่...............................................................
วันที.่ ..............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้าพเจ้า นาย /นาง/นางสาว...............................................................อายุ.............ปี........เดือน
บ้านเลขที่........... หมู่ที่.........ถนน….........................................ตําบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต........................... จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...................................
ซึ่งได้รับการเรียกตัวให้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ ขอทําหนังสือสัญญาให้ไว้กับ
กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
ข้ อ ๑ ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมก่ อ นปฏิ บั ติ ง านอาสาพั ฒ นา
(อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ ตามหลักสูตรที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ข้อ ๒ ในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การฝึกอบรมอาสาพัฒนาที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด รวมทั้งการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในงบประมาณตามโครงการ
ฝึกอบรมดังกล่าว โดยไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
ข้ อ ๓ เมื่ อข้ า พเจ้ าได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ าสาพั ฒ นา ข้ า พเจ้ ายิ น ยอมปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒ นา พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการตาม
แนวทางการดําเนินงานอาสาพัฒนา ทุกประการ
ข้ อ ๔ ในการทํ า สั ญ ญาเข้ ารั บ การฝึ ก อบรม และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อาสาพั ฒ นา หากข้ า พเจ้ าไม่ มี
ผู้ค้ําประกัน ข้าพเจ้าจะนําเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพั นบาทถ้วน) มาวางเป็นเงินประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ และจะขอรับคืน เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามสัญญาแล้วโดยไม่เรียกร้องดอกผลอันเกิดจากเงิน
จํานวนนี้แต่อย่างใด
ข้อ ๕ การลาออก หรือลงโทษให้ออก ไล่ออก นับ ตั้งแต่ การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูต ร
การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ จะต้องเสียค่าปรับกรณีผิดสัญญาเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ ๖ การลาออก หรือลงโทษให้ ออก ไล่ออก ระหว่างการปฏิ บั ติ ติงานในหน้าที่ อาสาพั ฒ นา
ต้องเสี ยค่ าปรับ กรณี ผิ ด สัญ ญา เป็ น เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่ น ห้ าพั น บาทถ้วน) เว้น แต่ ถ้าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ มา
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้คิดคํานวณค่าปรับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................
ได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ให้สัญญา
(.......................................................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ

: ข้าพเจ้าใช้

บุคคลค้ําประกัน

เงินสดค้ําประกันจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

(กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน ให้ผคู้ ้ําประกันเขียนสัญญาค้ําประกัน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ สําเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ค้ําประกัน และหนังสือยินยอมของผู้สมรสผูค้ ้ําประกัน สําเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส จํานวน ๑ ชุด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง)

(สําหรับกรณีใช้บุคคลค้ําประกัน)

สัญญาค้ําประกัน
เขียนที่ …………….......………............................
วันที่ ……..... เดือน ….........………… พ.ศ............…….
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................ตําแหน่ง....................................................
ระดับ …..................................................….. สังกัด ..........................................................................................
ถือบัตรประจําตัวข้าราชการ เลขที่ ......................................... ออกให้ ณ .......................................................
วันออกบัตร ...................................วันหมดอายุ...................................... สถานที่ทํางาน …….....….....................
อําเภอ/เขต …………......………..…… จังหวัด ……......……....………….........…รหัสไปรษณีย์ ………...............…...……
โทรศัพท์ .......…..............................อยู่บ้านเลขที่ ………..…….. หมู่ที่ …............… ถนน ………...............……..…..
ตําบล/แขวง …..........…...….............อําเภอ/เขต ……………...…………......…… จังหวัด ………................…………….
รหัสไปรษณีย์ ………...….......……โทรศัพท์...........................................................................ทําสัญญาค้ําประกัน กับ
กรมการพัฒนาชุมชน มีเนื้อหาข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้ายอมรับเป็นผู้ค้ําประกัน นาย/นาง/นางสาว ...................................................
ซึ่งได้ทําสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๐ ลงวันที่........ เดือน .........................
พ.ศ. ........................กับกรมการพัฒนาชุมชน
ข้ อ ๒. ถ้ า นาย/นาง/นางสาว .......................................................................ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ที่สัญ ญาที่ทําไว้กับกรมการพัฒ นาชุมชน ข้าพเจ้ายินยอมชําระเงินค่าปรับจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กรมการพัฒ นาชุมชนทันที และถึงแม้กรมการพัฒ นาชุมชนจะตกลงยินยอมผ่อนเวลาให้แก่
นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... โดยข้าพเจ้าจะได้รู้เห็นยินยอมหรือไม่
ก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะไม่อ้างเอาเงื่อนเวลาเช่นนั้นมาเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกัน
ข้อ ๓. สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาที่ นาย/นาง/นางสาว
…….......................………………………………......... ฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่อาสาพัฒ นาเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ………………....….....…………………….… ผู้ค้ําประกัน
(…………….....……….......…………………)
(ลงชื่อ) …….....……………......……………………....พยาน
(…………….............…………………………)
(ลงชื่อ) …….....……………......……………………....พยาน
(…………….............…………………………)

หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน
เขียนที่ .............................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่.................. ถนน...................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด........................................................... ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็น (สามี/ภรรยา) โดยชอบด้วยกฎหมายของ
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ นาง/นาย/นางสาว..........................................................................ซึ่งเป็น สามี /
ภรรยา ของข้าพเจ้าได้กระทําไปภายในขอบอํานาจแห่งหนังสือยินยอมฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือน
หนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทําร่วมด้วย
เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) …………….........….........………………ผู้ให้คํายินยอม
(…………................……………………..)
(ลงชื่อ) …….....……………......……………………....พยาน
(…………….............…………………………)
(ลงชื่อ) …….....……………......……………………....พยาน
(…………….............…………………………)

ลําดับทีส่ อบได้......................
จังหวัด...................................
เลขที่........

ประวัติอาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๐
.........................................................

โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการให้การสนับสนุนการดําเนินงานต่อไป

ติดรูปถ่าย
ขนาด
๑.๕ X ๑ นิ้ว

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)............................................สกุล.......................................................ชื่อเล่น.......................................
เกิดวันที่................เดือน................................พ.ศ. .....................อายุ.....................ปี ศาสนา.................................................
ภูมลิ ําเนาเกิด ตําบล....................................อําเภอ...................................................จังหวัด...................................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย  อื่นๆ ระบุ..........................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่....................หมู่ที่ .............ตําบล...................................อําเภอ...............................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์บ้าน.....................มือถือ...................................E-mail...........................................
๖. จบการศึกษาระดับ............................................ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................
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