
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังแกว 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2562 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 4253 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนท่ีสุด ท่ี ลป 
0023.3/ว 17345 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 กระทรวงมหาดไทยไดเสนอโครงการ โครงการ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ภายใตแผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีแนบทายพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพ่ือแกไขปญหา 
เยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมภายใตโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 1.การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมโครงการ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใหแกสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
และ 2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปน
คาตอบแทนใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 เรื่อง การกําหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  องคการบริหารสวนตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จึงมีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ตามโครงการอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
  อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน (โดยจะตองเขารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ตามหลักสูตรกอนท่ีจะไดรับการแตงตั้ง) จํานวน 2 อัตรา 
  มีหนาท่ีใหบริการแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ดานอนามัยพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณะสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําชวยเหลือ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีไมไดเปนการรักษาพยาบาล ไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ือ
เปนคาปวยการชดเชยการทํางานหรือเวลาท่ีเสียไปเดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
  2. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
  2.1 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ 
  2.2 มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
  2.3 ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทน
ประจาํ  
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  3. หลักฐานการสมัคร 
  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอม
ท้ังสําเนาเอกสารพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
  3.1 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  3.3 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษา  
  3.4 หลักฐานอ่ืนๆ เชน สําเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จํานวน 1 ฉบับ 
  3.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป  
  4. เง่ือนไขการสมัคร  
  ผูรับสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครตาม
ประกาศ ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาจะดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิตาม
ประกาศรับสมัครฯ ใหถือวาการรับสมัครครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
  5. ระยะเวลาในการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร  
  ตั้งแตวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ สํานักปลัด  องคการ
บริหารสวนตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ในวันและเวลาราชการ 
  6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ 
  องคการบริหารสวนตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เพ่ือเขารับการคัดเลือกในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ องคการบริหารสวนตําบลวังแกว หรือทาง 
http://www.wangkaew.go.th/index.php   
  7. เกณฑการคัดเลือก   

ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถณะดวยมีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการ

ประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงตาม
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการเขา
รับการฝกอบรม และจากการสังเกตจากบุคลิกและพฤติกรรมท่ี
ปรากฏของผูเขาสอบโดยการสัมภาษณ ท้ังนี้อาจใชวิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม หรือ พิจารณาจากความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน ผูสูงอายุ 
สังคม สิ่งแวดลอม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลคลิกอยางอ่ืนเปนตน  

100 การสัมภาษณ 

รวม 100  
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 8. กําหนดการสอบคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จะดําเนินการสอบคัดเลือก

ในวันท่ี  17  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563  ณ  หองประชุมชั้น 3 องคการบริหารสวนตําบลวังแกว เวลา 
09.00 น. เปนตนไป  

 
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จะประกาศผลการสอบ

คัดเลือกในวัน ท่ี  18  เดือนสิ งาคม พ.ศ.  2563  ณ องคการบริหารสวนตํ าบลวั งแกว  หรือทาง 
http://www.wangkaew.go.th/index.php   โดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุด หากผูผานการคัดเลือก
ไมมาทําสัญญาหรือขอตกลงตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังแกวกําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และจะเรียก
ลําดับตอไปข้ึนมาแทน 
   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ วันท่ี  7   สิงหาคม    พ.ศ. 2563 
      

 
 

       ( นายพนม  เจนจัด ) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลวังแกว 
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เอกสารแนบทาย 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังแกว 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 

 



 

 
 


