ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
**************************************
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยอาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัย
พื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบาบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด ตลอดจนแนะนาการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้
เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทาการคัดเลือกบุคคลเพื่อทาหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
๑. ตาแหน่งรับสมัคร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จานวน ๒ อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสรรถภาพ
และกายภาพบาบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตลอดจนแนะนาช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อ
เป็นค่าป่วยการชดเชยการทางานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามผนวก ๑
๒. คุณสมบัติแลละลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
(๒) เป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรการดู แลผู้ สู งอายุ ขั้ นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่ ว โมง ของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้
มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(๓) มี ภูมิล าเนาอยู่ ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่ งพื้นที่ หรือพื้นที่ ใกล้ เคียงที่ได้รับคาสั่ ง
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
(๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจา

/๓. ระยะเวลา...

-๒๓. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม–14 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐
น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
(๑) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียน
จบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัต”ิ จานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องอย่าง
ละ ๑ ฉบับ
(๓) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรฟื้นฟูสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย
(๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่
สอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 1๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตบุคลิก
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
รวม

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
การสัมภาษณ์

๑๐๐
/7. กาหนด...

-๓๗. กาหนดการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จะดาเนินการคัดเลือกใน
วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 0๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเรียงลาดับ
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก
หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย ทราบ
ด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปัญญา คล้ายแจ้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย

