ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางสัก
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงคเขารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 1 คน
ประจําปงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
--------------------------------ดวยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ภายใตแผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกา การใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ. 2563 ไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติในหลักการเพื่อขอใชจายเงินกูภายใตแผนงานดังกลาว
กระทรวงมหาดไทยไดมีหรือสั่งการ ซักซอม การดําเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.
2562 ดังนั้น จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดหาบุคคลในพื้นที่เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอยสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของโครงการได
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค จะเปน
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นโดยเมื่อไดรับการคัดเลือกแลว ตองเขารับการฝกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นฯ ซึ่งเปนหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย) ดังนี้
1. ตําแหนงรับสมัคร
ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา
โดยมีหนาที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดานอนามัยพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและชวยเหลือ
ผูสูงอายุที่ไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทนเปนไปตามเอกสาร หมายเลข 1 แนบทายประกาศ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางสัก
3. ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคล ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา
4. จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขวาจะปฏิบัติหนาที่
เปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นใหกับองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เมื่อผานการฝกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง เปนระยะเวลา 1 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปน หากไมปฏิบัติตามขอตกลง
ยินดีชดใชคาใชจายที่ทางราชการไดจายไปใหแกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เพื่อนําสงคืนสวนราชการที่จัด
ฝกอบรม
5. มีสุขภาพ สมบูรณ แข็งแรง สามารถทํางานเต็มเวลาอยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง และปฏิบัติงาน
อยางนอย 20 วัน ใน 1 เดือน ระยะเวลา 1 ป
6. การแตงกาย ชุดสุภาพ เรียบรอย ทั้งการยื่นสมัครและสอบสัมภาษณประเมินคุณลักษณะ

-23. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการศึกษา (สําเนาเอกสารที่แสดงคุณวุฒิที่จบการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือก (กรอกขอมูลใหครบถวน) รับใบสมัครใบอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นได
ที่งานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบางสัก
4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผูที่สนใจติดตอรับสมัคร ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาง
สัก ระหวางวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในเวลา
ราชการ (ไมเสียคาธรรมเนียมสมัคร)
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
เปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ณ บอรดประชาสัมพันธองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก
6. หลักเกณฑการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
สมรรถนะ
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
บุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบโดยการสัมภาษณ ทั้งนี้อาจ
ใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมหรือพิจารณาจากความเหมาะสมในดานตางๆ
เชนความรูที่เปนประโยชน ตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน
รวมทั้งสังคม สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตนและรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่
จําเปนของตําแหนง
รวม
*เกณฑการใหคะแนนตองไดรับคะแนนการประเมินรอยละ 60 ขึ้นไป

คะแนน วิธีการประเมิน
100 การสัมภาษณ

100

-37. กําหนดการสอบคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. โดยเรียงลําดับ
ผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลบางสัก
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดังนั้น หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดรับการคัดเลือก หรือมี
พฤติการณในทํานองเดียวกันโปรดอยาหลงเชื่อ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ทราบดวย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายประภาส ทิพยอรรถ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

