
  

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลท่ีประสงคเขารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

เพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  เพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 1 คน   
ประจําปงบประมาณ  2564 (เพ่ิมเติม) 

--------------------------------- 
  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ภายใตแผนงาน/โครงการ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกา การใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ. 2563 ไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติในหลักการเพ่ือขอใชจายเงินกูภายใตแผนงานดังกลาว
กระทรวงมหาดไทยไดมีหรือสั่งการ  ซักซอม การดําเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน เพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด มท 0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม  2562 โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.  
2562 ดังนั้น จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดหาบุคคลในพ้ืนท่ีเพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอยสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของโครงการได  
                     องคการบริหารสวนตําบลบางสัก จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลท่ีประสงค จะเปน
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินโดยเม่ือไดรับการคัดเลือกแลว ตองเขารับการฝกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินฯ ซ่ึงเปนหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย) ดังนี ้
 

1. ตําแหนงรับสมัคร 
ตําแหนง    อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน   จํานวน 1 อัตรา  
โดยมีหนาท่ีใหบริการแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ดานอนามัยพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และ

กายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและชวยเหลือ
ผูสูงอายุท่ีไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทนเปนไปตามเอกสาร หมายเลข 1 แนบทายประกาศ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
1. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
3. ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงาน  

ในหนวยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคล ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา 

4. จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือก โดยมีเง่ือนไขวาจะปฏิบัติหนาท่ี 
เปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินใหกับองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เม่ือผานการฝกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึง เปนระยะเวลา 1 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปน หากไมปฏิบัติตามขอตกลง 
ยินดีชดใชคาใชจายท่ีทางราชการไดจายไปใหแกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เพ่ือนําสงคืนสวนราชการท่ีจัด
ฝกอบรม 

5. มีสุขภาพ  สมบูรณ แข็งแรง  สามารถทํางานเต็มเวลาอยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง และปฏิบัติงาน 
อยางนอย 20 วัน ใน 1 เดือน ระยะเวลา 1 ป 

6. การแตงกาย  ชุดสุภาพ เรียบรอย  ท้ังการยื่นสมัครและสอบสัมภาษณประเมินคุณลักษณะ 
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3. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป 
2. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
3. หลักฐานการศึกษา (สําเนาเอกสารท่ีแสดงคุณวุฒิท่ีจบการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4. ใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก (กรอกขอมูลใหครบถวน) รับใบสมัครใบอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินได

ท่ีงานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูท่ีสนใจติดตอรับสมัคร ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาง
สัก ระหวางวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในเวลา
ราชการ (ไมเสียคาธรรมเนียมสมัคร) 

 
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก 

องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
เปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ในวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 16.30  น. ณ บอรดประชาสัมพันธองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก 

6. หลักเกณฑการคัดเลือก 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
บุคลิกและพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบโดยการสัมภาษณ ท้ังนี้อาจ
ใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือพิจารณาจากความเหมาะสมในดานตางๆ 
เชนความรูท่ีเปนประโยชน  ตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมท้ังสังคม สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอยางอ่ืนเปนตนและรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ี
จําเปนของตําแหนง 

100 การสัมภาษณ 

รวม 100  
*เกณฑการใหคะแนนตองไดรับคะแนนการประเมินรอยละ 60  ข้ึนไป   
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7. กําหนดการสอบคัดเลือก 
จะดําเนินการคัดเลือก ในวันท่ี 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันท่ี 16  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.  โดยเรียงลําดับ 
ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ  บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ดังนั้น หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดรับการคัดเลือก หรือมี
พฤติการณในทํานองเดียวกันโปรดอยาหลงเชื่อ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ทราบดวย 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563  

 

 
     (นายประภาส  ทิพยอรรถ)  
       นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
 
 
 
    

  



 

ลงวันท่ี  12  ตุลาคม  2563 



 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก




 


ลงวันท่ี  12  ตุลาคม  2563 







 







