ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การดาเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่ นดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติร ะเบียบบริห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการอาสาพั ฒนาชุ มชน (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คาว่า “ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน” และคาว่า “เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน”
ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้นาอาสาพัฒ นาชุม ชน” หมายความว่า อาสาพัฒนาชุมชนที่ ได้รับการคัดเลือกจากเวที ประชาคม
อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นาของอาสาพัฒนา
ชุมชนในตาบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นา อช.”
เวที ป ระชาคมอาสาพั ฒ นาชุม ชน” หมายความว่า เวที พูดคุยของอาสาพัฒนาชุมชนที่พัฒนากร
ผู้รับผิดชอบตาบลประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล จัดให้อาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้านใน
ตาบล จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อประชุมพูดคุยทาความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน และใช้มติเสียงข้างมากในเวที เป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือก และถอดถอนผู้นา
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบลประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล
และกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนทุกหมูบ่ ้านในตาบล เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้นา
อช. ตาบลละ ๒ คน เป็นชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน
ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือนายกเทศมนตรี เสนอรายชื่อ อช. และผู้นา อช.
ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๙ และข้อ ๑๑ ให้นายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามลาดับ”

-๒-

ข้อ ๕ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๑๔ ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการอาสาพั ฒ นาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔ นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจัง หวัด แล้วแต่ก รณีจ ะพิจารณาให้ อช.และผู้นา อช.
ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๑๐
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือตาบลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินหกเดือน
(๕) คณะกรรมการหมู่ บ้าน สภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหรือสภาเทศบาล มี มติให้พ้นจาก
ตาแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางทีจ่ ะนามาซึ่งความเสือ่ มเสียประโยชน์ของหมู่บ้านหรือตาบล แล้วนามติ
เสนอเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบ”
ข้อ ๖ ให้ ยกเลิ กความในข้อ ๑๖ ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการอาสาพั ฒ นาชุ มชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ อช. มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้
(๑) กระตุ้นให้องค์กรประชาชนรู้สภาพปัญ หาของหมู่ บ้านและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ ไข
ปัญหาได้เอง รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ริ เ ริ่ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานพั ฒ นาโดยเป็ น ที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม เยาวชน กลุ่ ม สตรี
กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชนและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
(๓) ช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
(๔) เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
เทศบาล หรือทางราชการมอบหมาย”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ อาเภอจัดให้มีการประชุม ผู้นา อช. เป็นประจาทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผล
การปฏิบัติงาน และวางแผนการดาเนินงาน โดยผู้นำ อช. อำจได้รับเงินค่ำตอบแทนตำมที่ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนัก
งบประมำณหรือตำมมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้อัตรำเงินค่ำตอบแทนให้เป็นไปตำมที่ประกำศกระทรวงมหำดไทย
กำหนด
หลักเกณฑ์การประชุมผู้นา อช. ประจาทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
วางแผนการดาเนินงานและการจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
ข้อ ๑๙ รูป แบบเครื่องหมาย เข็ม เชิดชูเกียรติและบัตรประจ าตัวอาสาพัฒ นาชุม ชนและผู้นา
อาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามแนบท้ายระเบียบนี้ โดยนายอาเภอหรือผู้ที่นายอาเภอมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ในบัตรประจาตัวอาสาพัฒนาชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในบัตรประจาตัวผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน

-๓-

อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ที่ปฏิบัติงานดีเด่น มีผลงานตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒ นาชุมชนกาหนด อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

