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 หนา้ 1 

 

ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการอาสาพฒันาชุมชน (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”  

ถาม ระเบียบนี้เรยีกว่า 

ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 

(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศเป็น

ต้นไป  

ถาม ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด 

ตอบ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยาม ค าว่า “ผู้น าอาสาพัฒนา

ชุมชน” และค าว่า “เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน” ในข้อ ๔ 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน” หมายความว่า อาสาพัฒนาชุมชน

ที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคม อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับ

องค์การบริหารสว่นต าบลหรือเทศบาล เพ่ือให้ปฏิบัติงาน

อาสาสมัครในฐานะผู้น าของอาสาพัฒนาชุมชนในต าบลหน่ึง 

เรียกชื่อยอ่ว่า “ผู้น า อช.”  

เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน” หมายความว่า เวทพูีดคุย

ของอาสาพัฒนาชุมชนที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบต าบลประสานงาน

กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล จัดให้อาสาพัฒนา
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ชุมชนทุกหมู่บ้านในต าบล จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่เพื่อประชุม

พูดคุยท าความเขา้ใจ แลกเปลี่ยนขอ้มูล ความคิดเห็นในการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน และใช้มติเสียงข้างมากใน

เวทีเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก และถอดถอนผู้น า อาสาพัฒนา

ชุมชน (ผู้น า อช.)” 

ถาม ความในบทนิยามให้ยกเลิกค าว่า 

ตอบ “ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน” และค าว่า “เวทีประชาคมอาสา

พัฒนาชุมชน” 

 

ถาม ในข้อ ๓ “ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน” หมายความว่า 

ตอบ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทปีระชาคม 

อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้น าของอาสาพัฒนาชุมชน

ในต าบลหนึ่ง เรียกชื่อยอ่ว่า “ผู้น า อช.” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ ๑๔ นายอ าเภอหรือผูว้่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีจะ

พิจารณาให้ อช.และผู้นา อช. ออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ขาดคุณสมบตัิหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามข้อ ๑๐  

(๒) ตาย  

(๓) ลาออก  
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(๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือต าบลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกิน

หกเดือน  

(๕) คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภา

เทศบาล มีมติให้พ้นจาก ต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติ

ในทางที่จะนามาซ่ึงความเสื่อมเสียประโยชน์ของหมูบ่้านหรือ

ต าบล แล้วนามติ เสนอเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือเวทีประชาคม

อาสาพัฒนาชุมชน แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบ”  

ถาม ความในขอ้ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

อาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ที่ยกเลิกให้ใช้ความใดแทน 

ตอบ ขอ้ ๑๔ นายอ าเภอหรือผูว้่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีจะ

พิจารณาให้ อช.และผู้นา อช. ออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 

-ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะตอ้งห้ามอย่างใดอยา่งหนึ่ง ตาม

ข้อ ๑๐ 

-ตาย 

-ลาออก 

-ไปเสียจากหมู่บ้านหรือต าบลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินหก

เดือน 

-คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภา

เทศบาล มีมติให้พ้นจาก ต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติ

ในทางที่จะนามาซ่ึงความเสื่อมเสียประโยชน์ของหมูบ่้านหรือ

ต าบล 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
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“ข้อ ๑๖ อช. มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก 

ดังนี ้ 

(๑) กระตุ้นให้องค์กรประชาชนรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านและ

สามารถวางแผนงานเพ่ือแก้ไข ปัญหาได้เอง รวมถงึการกระตุ้น

ให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองและเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา

หมู่บ้านของตนเอง ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

(๒) ริเริ่มและสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาโดยเป็นที่ปรึกษา

กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตร ีกลุ่มอาสาสมคัร ตลอดจนองคก์รประชาชน

และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  

(๓) ช่วยเหลือสนบัสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  

(๔) เป็นผู้ประสานงานระหว่างองคก์รประชาชนกับหน่วยงานของ

รัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ  

(๕) ปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน 

องค์การบริหารสว่นต าบลหรือ เทศบาล หรือทางราชการ

มอบหมาย”  

ถาม ในข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อใด ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ตอบ ขอ้ ๑๖ 

 

ถาม ความที่ใช้แทนข้อ ๑๖ อช. มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่

ได้รับคัดเลือกอยา่งใด 

ตอบ-กระตุ้นให้องค์กรประชาชนรูส้ภาพปัญหาของหมู่บ้านและ

สามารถวางแผนงานเพ่ือแก้ไข ปัญหาได้เอง 

-ริเริ่มและสนับสนนุการดาเนินงานพัฒนาโดยเป็นทีป่รึกษากลุ่ม
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เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมคัร ตลอดจนองค์กรประชาชนและ

กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 

-ช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 

-เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ 

องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ 

-ปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน 

องค์การบริหารสว่นต าบลหรือ เทศบาล หรือทางราชการ

มอบหมาย 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ถาม ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในขอ้ใด ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ตอบ ขอ้ ๑๘ และข้อ ๑๙ 

ข้อ ๑๙ รูปแบบเครื่องหมาย เข็มเชดิชูเกียรติและบัตรประจา

ตัวอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นาe อาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตาม

แนบท้ายระเบียบนี้ โดยนายอ าเภอหรือผู้ที่นายอ าเภอมอบหมาย 

เป็นผู้ลงนาม ในบัตรประจาตัวอาสาพัฒนาชุมชน และผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 

ในบัตรประจาตัวผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน 

อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า 

อช.) ที่ปฏิบัตงิานดีเด่น มีผลงานตามหลักเกณฑท์ี่กรมการพัฒนา

ชุมชนก าหนด อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพ่ือ



Brain media         ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการอาสาพฒันาชมุชน (ฉบบัท่ี ๓)    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” 

ถาม รปูแบบเครือ่งหมาย เข็มเชิดชูเกียรติและบัตรประจาตัวอาสา

พัฒนาชุมชนและผู้น า อาสาพัฒนาชุมชนเป็นแบบใด 

ตอบ ตามแนบท้ายระเบียบนี ้

 

ถาม ผู้ใดเป็นผู้ลงนาม ในบัตรประจาตัวอาสาพัฒนาชุมชน 

ตอบ นายอ าเภอหรือผู้ที่นายอ าเภอมอบหมาย 

 

ถาม อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า 

อช.) ผู้ใดอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือ่เพื่อขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตอบ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น มีผลงานตามหลักเกณฑท์ี่กรมการพัฒนา

ชุมชนก าหนด 

 


