
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  

ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

------------------------------------------- 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราช
กฤษฎีกาให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ.2563  
ไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าว นั้น 

  ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหรือสั่งการ ซักซ้อม การด าเนินโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0819.2/ว4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลที่ประสงค์ จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินโดยเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องเข้าการฝึกอบรมตาม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จ านวน 70 ชั่วโมง  
(ของกรมอนามัย) ดังนี้ 

  1.คุณสมบัติผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08119.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การก าหนด
หลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทน
และการจ่ายค่าตอบแทน ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน) 
  1.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
  1.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
  1.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
  1.4 จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น
หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เพ่ือน าส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
   1.5 มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถท างานเต็มเวลาอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 20 วัน ใน 1 เดือน ระยะเวลา 1 ปี 
  1.6 การแต่งกาย ชุดสุภาพ เรียบร้อย ทั้งการยื่นสมัครและสอบสัมภาษณ์ประเมินคุณลักษณะ  
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  2.หลักฐานการรับสมัคร 
  2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 ใบ(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)  
  2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  2.3 หลักฐานการศึกษา(ส าเนาเอกสารที่แสดงคุณวุฒิที่จบการศึกษา)  
  2.4 ใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) รับใบสมัครอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นได้ที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.  
ณ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  4.สอบสัมภาษณ์ 
  ประเมินคุณสมบัติ คุณลักษณะ โดยคณะกรรมการ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ชั้น 2 ห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
  5.การประกาศผลการคัดเลือก  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
โดยเกณฑ์การให้คะแนน ต้องได้รับคะแนนการประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยจะเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสูง 
(2 คน) เรียงตามล าดับจนถึงผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 
  6.ที่มา/ข้อกฎหมาย 
  6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
  6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  
  6.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  
  6.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563(ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
  6.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819/ว4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2563(โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง สิ่งที่ส่งมาด้วย : แนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง) 
  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าขอความร่วมมือผู้รับสมัครผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการโควิด 19 ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยด้วย  
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 

       
 

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
 

 


