
                                      

   

 
 

       ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
                                      เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

   ************************************ 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัย
พ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้
เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่เข้าช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือท าการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 

๑. ต ำแหน่งรับสมัคร 
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน               จ านวน  ๒  อัตรา 

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสรรถภาพ 
และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือ
เป็นค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รำยละเอียดตำมผนวก ๑ 

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
(๒) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง                   ของ

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่            
จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

(๓) มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับค าสั่ง 
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 

(๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

 
 
 
 

/๓. ระยะเวลา... 



 
-๒- 

 

๓. ระยะเวลำกำรรับสมัคร และสถำนที่รับสมัคร 
   ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง    
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ 
น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

๔. เอกสำรหลักฐำนกำรรับสมัคร 
(๑) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๒) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
(๓) รูปถ่าย ๑ นิ้ว         จ านวน ๓ รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน)    จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนา    จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล      จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร               
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่                 
สอบคัดเลือก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก                 
ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   

 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
         การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก 
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตบุคลิก
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น และ 
รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง 

๑๐๐ การสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 

 
 
 
 

/๗. ก าหนด... 
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๗. ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ด าเนินการคัดเลือกในวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓                 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  

๘. ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด              

ลงมาตามล าดับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก 
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง              
ทราบด้วย 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๓    เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 
   
               (นายสมดุลย์  พากเพียรศิลป์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


