หลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ในห้วงเดือนมกราคม – สิงหาคม)
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
-----------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ก่ อ ให้ เกิด ความแตกแยก
ทางความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ส่งผลกระทบโดยรวมต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ แนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ที่สาคัญคือต้องรวมพลังทุกภาคส่วน
ให้เข้าใจนโยบายภาครัฐ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนของการพัฒ นา และสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการ
ก่อเหตุความรุน แรงในพื้ น ที่ค่อนข้างรุนแรง หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถลงไปปฏิบัติงานได้อย่ างเต็ม ที่
ศอ.บต. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 9
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13)
ประชาสัมพันธ์นโยบาย และการดาเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งใน และต่างประเทศ และตามนโยบาย
การบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงได้ดาเนินโครงการนีเ้ พื่อการพัฒนาผู้นารุ่นใหม่ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามา
มีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้ก รอบแนวคิ ด บั ณ ฑิ ต อาสาฯ :
ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง จิตอาสา ผู้กล้า พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการคัดเลือกและว่าจ้างผู้ที่มี
การศึกษาระดับปริญ ญาตรี ที่มีจิตอาสา ประสงค์จะทางานในถิ่น มาตุภูมิต นเอง มาทาหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนร่วมกับทางภาครัฐในการเข้าไปบริหาร พัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นการเปิด
พื้นที่ให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตุภูมิตนเอง
บัณ ฑิ ต อาสาฯ จึงเป็น ข้อต่อภาครัฐในพื้น ที่ ที่มี จิต อาสา รู้และเข้าใจปัญ หาของประชาชน
สามารถทางานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ในการเป็นศูนย์ขอ้ มูลหมู่บา้ น รับ – ส่ง
ข้อมูลเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามแนวทางประชารัฐ และเป็นสื่อ
บุคคลในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และในฐานะผู้ขับเคลื่อนงานในระดับหมู่บ้า น
โดยได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ จึงมีส่วนสาคัญในการ
ร่วมบริหารจัดการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารราชการแผ่นดินที่เล็กที่สุด แต่มีความสาคัญมากที่สุด
/ในการเสริม...
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ประชาชน เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจ และสนับสนุนภาครัฐ ลดเงื่อนไขการใช้
ความรุนแรง ทาให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของ จชต. และสร้างความเข้าใจที่ดีอานวยความ
เป็นธรรม ลดความขัดแย้งในชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
2.2 เพื่อให้บัณฑิตอาสาฯ เป็นข้อกลางเชื่อมความสัมพั นธ์ระหว่างภาครัฐ กับประชาชนและมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต อาสาฯ เป็ น สื่ อ กลางข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information Operation) เพื่ อ
ประโยชน์ในการประสานข้อมูลต่างๆ ทั้งภาคส่วนราชการและ ศอ.บต.
๓. ลักษณะงานของบัณฑิตอาสาฯ
การดาเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปตามนโยบาย การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2560 - 2562 ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็น
คุณ ค่าของการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒ นธรรม และรับ ผิด ชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญ หาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทางหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็นพื้นที่ น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
และน่าลงทุน ซึ่งมีภารกิจงานเดิมที่ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และภารกิจงานเพิ่มเติมที่เป็นนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบ จึงกาหนดลักษณะงานของบัณฑิตอาสาฯ ดังนี้
3.1 ภารกิจที่มอบหมายเดิม ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งานพัฒนาของ ศอ.บต. ในพื้นที่หมู่บ้าน/ตาบล
โดยร่วมตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของ
ศอ.บต. ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง คสช. ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2560 – ๒๕๖2 ทั้งโครงการ/กิจกรรมในส่วนที่ ศอ.บต. ดาเนินการ และโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานต่างๆที่ดาเนินการในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อทาหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนงานของหมู่บ้าน/ตาบล
ส่ วนที่ ๒ ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของหมู่ บ้ า น/ต าบล ตามที่
ศอ.บต. กาหนด เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการงานของ ศอ.บต. ในลักษณะ Area based รวมทั้ง การสารวจ
ตรวจสอบ และรายงานความเป็นอยู่ของหมูบ่ ้าน/ตาบล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาตามอานาจหน้าที่
ของ ศอ.บต. และผู้บริหาร ตลอดจนการรวบรวมปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนใน
พื้นที่เพื่อเสนอให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้ประโยชน์
/ส่วนที่ ๓...
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เข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ระหว่าง ศอ.บต. กับหมู่บ้าน ในรูปแบบผู้สื่อข่าวยุติธรรมชุมชน และโฆษกหมู่บ้าน
งานประสานการช่วยเหลือด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การอานวยความเป็นธรรม การรับเรื่องราวร้องทุกข์
และการประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นทูตสันติภาพประจาหมู่บ้าน ตลอดจนปฏิบั ติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ศอ.บต. จังหวัด และอาเภอ
มอบหมาย
3.2 ภารกิจงานที่ เป็นวาระงาน (Agenda) ตามกฎหมาย นโยบาย ยุท ธศาสตร์ในพื้น ที่
ระดับหมู่บ้าน/ตาบล ที่เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบ เพิ่มเติม
(1) ทาหน้ าที่เป็นผู้ช่วยในการประสานและเร่งรัดการพัฒ นาพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(2) โครงการคลายทุกข์ที่ต้นทาง
(3) โครงการของดีที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(4) จัดทาและวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรายหมู่บ้าน
(5) ขั บ เคลื่ อนการดาเนิ น การตามภารกิ จและพั น ธกิ จศู น ย์อ านวยการบริห าร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) ประสานงานรับฟังปัญหา/รับทราบข้อมูลของหมู่บ้านพหุวัฒนธรรม รายงาน
ศอ.บต. เพื่อการวางแผนพัฒนา
(7) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ โครงการครอบครั วคุณธรรม ระดับหมู่บ้าน และทา
หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ (พนม.)
(8) ช่วยปฏิบัติงานที่ ศอ.บต. มอบหมายในระดับอาเภอ และตาบล/หมู่บ้าน
(9) ประสานงานและเร่งรัด ผลักดันการดาเนินงานพัฒ นาให้เป็นไปตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่องานด้านความมั่นคง
โดยให้บัณฑิตอาสาฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
(๑) เป็ น บุ ค ลากรของ ศอ.บต. ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ าน / ต าบล/เพื่ อ
ประสานงาน ร่วมประสาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรม
ของ ศอ.บต. และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินการในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
สู่สังคมภายนอก
(2) ประสานการช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และอานวยความเป็นธรรม
แก่ประชาชน ด้วยการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และประสานการปฏิ บัติกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๓) ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
/(๔) จัดทา...
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ข้อมูลสภาพของพื้นที่ ปั ญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวมทั้งการสารวจ และรายงานสภาพ
ความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ตาบล และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์
(๕) ทาหน้าที่สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
กับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
(6) ทาหน้าที่ประสานงาน พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มต่างๆ
(๗) ท าหน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการหมู่ บ้ า น (กม.) เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านให้เข้มแข็งร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาพื้นทีใ่ นหมูบ่ ้าน และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาชุมชนใน
มิติต่างๆ
(9) ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการการศึกษาในพื้นที่หมู่บ้าน
(10) ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงสู่พื้นที่
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ศอ.บต. มอบหมาย
๔. หลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกบัณฑิตอาสาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 มีดังนี้
4.1 กรณีการจ้างงานบัณฑิตอาสาฯ ต่อเนื่อง ให้อาเภอพิจารณาจ้างบัณฑิตอาสาฯ คนเดิมที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับ
อาเภอ และปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจาตาบลเป็นผู้พิจารณา (ตามแบบพิจารณาผลงานที่กาหนด)
4.๒ กรณีการเปิดรับบัณ ฑิตอาสาฯ คนใหม่ ให้คัดเลือกบัณฑิตอาสาฯ ของแต่ละหมู่บ้าน
โดยให้มีปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจาตาบล ร่วมกับประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอาเภอคัดเลือกบัณฑิต
อาสาฯ ด้วย โดยคุณสมบัติด้านการศึกษาของบัณฑิตอาสาฯ จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ส่วนสาขาการศึกษา ให้ปลัดอาเภอประจาตาบล กาหนดโดยความเห็นชอบของนายอาเภอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ และตามปัญหาหรือความต้องการของหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านที่พื้นที่
ติด กับทะเล หรือแม่น้ า อาจกาหนดคุณ สมบัติสาขาการศึกษาด้านประมง หมู่บ้านที่ทาด้านการเกษตร
ผสมผสาน อาจกาหนดผู้มีวุฒการศึกษาสาขาเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น
แจ้งกรอบระยะเวลาการดาเนินการ ดังนี้
(1) ประเมิน บั ณ ฑิ ต อาสาฯ ที่หมดสัญ ญาจ้างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามแบบที่
กาหนด ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561
(2) เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาฯ ใหม่วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 และประเมินบัณฑิต
อาสาฯ ใหม่ ตามแบบที่กาหนด ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561
/(3) ให้อาเภอ...

-5(3) ให้อาเภอประกาศรายชื่อบัณฑิตอาสาฯ ที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ แจ้งให้จังหวัด และ ศอ.บต. ทราบ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
(พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ ศอ.บต. จานวน 1 ชุด)
(4) ให้ อ าเภอแจ้ งบั ณ ฑิ ต อาสาฯ ที่ ผ่ านการประเมิ น ดาวน์ โหลดตั วสั ญ ญาจ้ างได้ ที่
www.sbpac.go.th > บริการ > สาหรับ เจ้าหน้ าที่ > ดาวน์ โหลด พร้อมกรอกข้อมู ลและน าสัญ ญาจ้าง
จานวน 2 ชุด และอากรแสตมป์ จานวน 65 บาท ให้มาจัดทาสัญญาจ้างที่ ศอ.บต. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 อัตราจ้างเหมาบริการในภารกิจเดิม และภารกิจที่มอบหมาย
เพิ่มเติมตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ซงึ่ อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ ศอ.บต. โดยกาหนดอัตราจ้างเหมาคน
ละ 7,500 บาท/เดือน ตามกาหนด วัน เวลา ดังนี้
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสตูล

ทาสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสงขลา

ทาสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดนราธิวาส

ทาสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดปัตตานี

ทาสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดยะลา

ทาสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โดยมีหลักเกณฑ์ และแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติของบัณฑิตอาสาฯ/กรณีสมัครใหม่
(๑.๑) คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
(สาหรับบัณฑิตใหม่)
3) มีภูมิลาเนา และอาศัยอยู่เป็นประจาในหมู่บ้านที่เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาฯ
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร
๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดๆ ที่รับเงินเดือน และหรือค่าตอบแทนจากรัฐ
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองทุกระดับ กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๘) ไม่เป็ น ผู้เคยต้ องโทษจาคุ ก โดยค าพิพ ากษาถึงที่ สุด ให้จาคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
/๙) ไม่เป็นผู.้ ..

-6๙) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ อ อกจากรัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๐) ไม่เป็นผู้ประกอบหรือเคยประกอบอาชีพในทางทุจริต เสื่อมเสีย เป็นอันตราย
ต่อสังคม หรือทางานอื่นจนไม่มีเวลา ช่วยเหลือ ทุ่มเท ให้กับงานที่รับผิดชอบอันจะส่ง ผลให้ประสิทธิภาพใน
การทางานลดน้อยลง
๑๑) เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วไม่มีงานทา หรือ ถูกเลิกจ้างงาน
และต้องไม่มีอาชีพหลัก
๑๒) เป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
หมู่บ้าน/ตาบล ตลอดจนงานอื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
๑๓) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ในห้วงระยะเวลาสัญญา รวมทั้งเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางานร่วมกับองค์กรภาครัฐ และส่วนราชการทุกภาคส่วน
(๑.๒) คุณสมบัติเฉพาะ
๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
๒) เป็น ผู้มีจิต อาสาในการร่วมแก้ไขปัญ หา และพั ฒ นาหมู่ บ้ านอย่างเต็ มกาลั ง
ความสามารถ
๓) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสนใจในงานด้านต่างๆ อาทิการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การจัดทาแผนชุมชน วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน การกีฬา
วัฒนธรรม การศึกษา เป็นต้น
๔) เป็นบุตรหลานของคนในหมู่บ้าน หรือมีครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นการถาวร
๕) กรณีเป็นบุตรหลานของครอบครัวอยู่ในบัญชีซากาต มีฐานะยากจน ยากไร้
ด้อยโอกาสทางสังคม หรือครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจะได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นลาดับแรก
(๑.๓) หลักฐานการสมัคร
๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน 1 รูป
๒) สาเนาปริญ ญาบัต ร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcip) (พร้อมการ
รับรอง)
๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมการรับรอง)
๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือหลักฐานการ
สมรส เป็นต้น (พร้อมการรับรอง)
๕) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
(๑.๔) สถานที่และวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นบัณฑิตอาสาฯ ให้ขอและยื่นใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ พร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอาเภอ ในวัน ที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561
ให้ อาเภอประกาศรายชื่อ บัณฑิตอาสาฯ ที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน รายชื่อผู้ที่ได้รับการ
คัด เลื อกใหม่ แจ้ งให้ จังหวัด และ ศอ.บต. ทราบ ภายในวัน ที่ 19 ธัน วาคม 2561 (พร้อมส่ งใบสมั คร
และเอกสารประกอบการสมัครให้ ศอ.บต. จานวน 1 ชุด)
/(๑.๕) ค่าธรรมเนียม....

-7(๑.๕) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๔.3 การกากับ ดูแล
(1) ให้ น ายอ าเภอควบคุ ม กากั บ ดู แล และวินิ จฉั ยชี้ข าดกระบวนการพิ จารณาผ ลการ
ปฏิบัติงาน และการคัดเลือกบัณฑิตอาสาฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
(2) ศอ.บต. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
4.4 การวินิจฉัย/อุทธรณ์
เพื่อให้ การด าเนิ น การคัด เลือ กบัณ ฑิ ต อาสาฯ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ของโครงการฯ
หากมีปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน ให้นายอาเภอเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และให้คา
วินิจฉัยของนายอาเภอเป็นที่สิ้นสุดหากมีผู้มีส่วนได้เสียกับผลการพิจารณาวินิจฉัยของนายอาเภอ สามารถ
ดาเนินการยื่นขออุทธรณ์ได้ตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) ยื่นคาขออุทธรณ์ต่อนายอาเภอ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้มีการ
ประกาศผลการคัดเลือกบัณฑิตอาสาฯ
(๒) นายอาเภอวินิจฉัยพร้อมแจ้งผลการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายในระยะเวลาไม่
เกิน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(๓) หากนายอาเภอเห็นว่า คาอุทธรณ์ ใดไม่มีข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่เป็นสาระ
อั น ควรได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จะสั่ ง ไม่ รั บ ค าอุ ท ธรณ์ นั้ น ไว้ ก็ ได้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เป็ น เหตุ ให้ เกิ ด ความแตกแยก
หรือก่อให้เกิดการร้องเรียนขึ้นอีกต่อไป
4.5 การทาสัญญาจ้าง
บั ณ ฑิ ต อาสาฯ ต่ อ เนื่ อ ง และ บั ณ ฑิ ต อาสาฯ (สมั ค รใหม่ ) สั ญ ญาจ้ า งมี ผ ลตั้ งแต่ 1
มกราคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 หากไม่มาทาสัญญาตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสตูล
ทาสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสงขลา

ทาสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดนราธิวาส

ทาสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดปัตตานี

ทาสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

- บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดยะลา

ทาสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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-84.6 เงื่อนไขการจ้าง
(1) เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการฯ แล้ ว ไม่ มี ก ารจ้ า งต่ อ และเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ สิ้ น สุ ด ลง
หากโครงการฯ ดาเนินการต่อจะแจ้งให้ทราบต่อไป
(2) กรณีพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบัณฑิตอาสาฯ ขาดคุณสมบัติ หรือมีพฤติกรรม
เสื่ อ มเสี ย หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ หรือ มี เหตุ อื่ น ใดที่ ส มควร ให้ อ าเภอ หรือ จั งหวัด หรือ ศู น ย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที
(3) ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถเรี ย กผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น บั ณ ฑิ ต อาสาฯ
เข้ารับการอบรม หรือมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของนายอาเภอ
(4) หากหมู่บ้านใดไม่มีบัณ ฑิต อาสาฯ ให้มอบหมายบัณ ฑิต อาสาฯ ในตาบล ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับตาบลเป็นผู้ประสานและติดตามการปฏิบัติงาน
4.7 การดาเนินการของจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินงานโครงการบัณฑิตอาสาฯ ของอาเภอ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง พิจารณากาหนดเงือ่ นไขหรือขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการ
ร้องเรียนหรือ เพื่อสร้างความรอบคอบ รัดกุม และความโปร่งใส ตามที่เห็นเป็นการสมควร
4.8 การดาเนินการของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างหรือเงื่อนไขการดาเนินงานตามโครงการบัณฑิต
อาสาพัฒนามาตุภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หากมีนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้เป็นอย่างอื่น จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
-----------------------------------------

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)

