
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

*********************** 

กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูและหรือผู้สูงอายุที่มี 
ภาวะพ่ึงพิงภายใต้แผน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้แผนงาน
ดังกล่าว ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
7 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับสิทธิ 
การบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนการแนะน าการดูแล และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืน 
ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่
เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี 
ภาวะพ่ึงพิง  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์
จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”  

1. ต าแหน่งรับสมัคร 

    อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     จ านวน  2 อัตรา  

    โดยมีหน้าที่บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน  เดือนละ 
5,000 บาท ระยะเวลาท าสัญญา 1 ปี (ภาคผนวก 1) 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
    2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
    2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับ

ค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว 

    2.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไดร้ับคา่ตอบแทนประจ า  

    2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
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3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เฉพาะวันท าการ (ระหว่างเวลา 
08.30 – 16.30 น.) ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน      
ล านาว  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1477-5296 , 0-2107-0855 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร  
  ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับของจริงและส าเนาถูกต้องมายื่นในวันรับสมัคร 
  4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
 4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

อย่างละ 1 ฉบับ  
 4.3 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีหลักฐานการ

สมัครไม่ตรงกัน เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็น โมฆะส าหรับผู้นั้น 

 5.2 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  

เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช , ทางเว็บไซต์ https://www.banlamnow.go.th  

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะด าเนินการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ การ
บริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ตลอดจนการแนะน าการดูแล และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ
พ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล และหากเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
  

https://www.banlamnow.go.th/index.php
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8. ก าหนดการสอบคัดเลือก  
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะด าเนินการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์  ในวันอังคารที่ 

11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอ
บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา

ตามล าดับ ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช , ทางเว็บไซต์ 
https://www.banlamnow.go.th 

10. การสั่งจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะสั่งจ้างและจัดท าบันทึกข้อตกลงผู้ผ่านการคัดเลือก

ในต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามล าดับที่ได้ประกาศไว้ โดยจัดท าการจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาล
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือกหรือมี
พฤติการณ์ในท านองเดียวกันโปรดอย่างได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวทราบด้วย 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

(นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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