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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาญาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 กระทรวงมหาดไทย จึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“อาสาพัฒนาชุมชน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครใน
หมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “อช.”
“ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน” หมายความว่า อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นําของอาสาพัฒนาชุมชนในตําบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า
“ผู้นํา อช.”
“งวดปฏิบัติงาน” หมายความว่า รอบระยะเวลาสามเดือนในการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นําอาสา
พัฒนาชุมชน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน รวม 4 งวดต่อปี
“เงินค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายให้ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ตามจํานวนอัตราที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ
“เวทีประชาคมหมู่บ้าน” หมายความว่า เวทีพูดคุยของชาวบ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้เชิญชวนผู้แทนครัวเรือน
ในหมู่บ้าน ครัวเรือนละหนึ่งคน โดยมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อประชุม พูดคุย ทําความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน และใช้มติเสียงข้างมากในเวทีเป็นเกณฑ์ในการดําเนินการคัดเลือกและถอดถอน
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
“เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน” หมายความว่า เวทีพูดคุยของอาสาพัฒนาชุมชนที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบล
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้อาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้านในตําบล โดยมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อประชุม
พูดคุย ทําความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน และใช้มติเสียงข้างมาก
ในเวทีเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก และถอดถอนผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.)
ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งหรือคําแนะนําชี้แจงในการปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชนให้เหมาะสม
แก่สภาพท้องถิ่น และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เป็นที่สุด
หมวด 1
การดําเนินงาน
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา
อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ
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ข้อ 7 ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 8 ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หมวด 2
การคัดเลือกและการแต่งตั้ง
ข้อ 9 ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เป็น อช. หมู่บ้านละไม่น้อยกว่าสี่คน โดยให้คํานึงถึงจํานวนชาย หญิง ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ข้อ 10 อช. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี
(3) มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(5) มีพื้ นความรู้ ไ ม่ ต่ํา กว่า ประโยคประถมศึก ษาตอนต้ น หรื อ ที่ก ระทรวงศึก ษาธิ การเที ยบไม่ต่ํ า กว่ าประโยค
ประถมศึกษาตอนต้น
(6) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(7) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น
โรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(8) ไม่เป็นข้าราชการประจํา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจําตําบล สารวัตรกํานัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่ เป็ นผู้ เ คยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อก เพราะกระทํ าผิ ด วินั ยตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายรัฐวิสาหกิจ
ข้อ 11 ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบล และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการจัด
เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้านในตําบล เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้นํา อช. ตําบลละสองคน เป็นชายหนึ่งคน หญิง
หนึ่งคน
ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอรายชื่อ อช. และผู้นํา อช. ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 9 และข้อ 11
ให้นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามลําดับ
ข้อ 131[๑] ให้ อช. และผู้นํา อช. อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี และเมื่อปฏิบัติงานครบวาระแล้วอาจได้รับคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก
ข้อ 14 นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาให้ อช. และผู้นํา อช. ออกจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ขาดคุณสมบัติ หรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 10
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือตําบลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินหกเดือน
(5) คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของหมู่บ้านหรือตําบล แล้วนํามติเสนอเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือ
เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบ

1[๑]

ข้อ 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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ข้อ 15 ในกรณีที่ อช. หรือ ผู้นํา อช. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่มากกว่า
เก้าสิบวัน ให้ดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนคนเก่า ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ 9 และข้อ 11 และให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ใน
ตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
หมวด 3
สิทธิและหน้าที่
ข้อ 16 อช. มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้
(1) กระตุ้นให้องค์กรประชาชน รู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง รวมถึง
การกระตุ้ น ให้ ป ระชาชนรู้ จั ก ช่ ว ยตนเอง และเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นของตนได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
(2) ริเริ่มและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจน
องค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
(3) ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
(4) เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
(5) ปฏิ บัติ หน้ าที่ อื่น ตามที่เ วที ประชาคม คณะกรรมการหมู่ บ้า น องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหรื อทางราชการ
มอบหมาย
ข้อ 17 ผู้นํา อช. มีหน้าที่ปฏิบัติงานในตําบลที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้
(1) มีหน้าที่ตามข้อ 16
(2) เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช. ในตําบล
(3) เป็นผู้แทนของอาสาพัฒนาชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 18 อําเภอจัดให้มีการประชุม ผู้นํา อช. เป็นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
วางแผนการดําเนินงาน โดยผู้นํา อช. อาจได้รับเงินค่าตอบแทนคนละ 500 บาทต่องวด
หลั ก เกณฑ์ ก ารประชุ ม ผู้ นํา อช. ประจํ า ทุ กสิ้ น งวดปฏิ บัติ ง าน เพื่ อรายงานผลการปฏิบั ติ ง านและวางแผนการ
ดําเนินงานและการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ข้อ 19 รูปแบบเครื่องหมาย เข็มเชิดชูเกียรติ และบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนให้
เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยนายอําเภอหรือผู้ที่นายอําเภอมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชน
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบัตรประจําตัวผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ข้อ 20 การรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามแบบรายงาน
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ข้อ 21 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
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