
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย 

เร่ือง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
...................................................................................... 

  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบัง คับใช้ต้ังแต่วันท่ี 8 
มิถุนายน 2562 และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน    
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการบริการท่ีก ระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงไม่ได้
เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ีเข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อท าการคัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าท่ี “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 

1.ต าแหน่งสมัคร 

  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  โดยมีหน้าท่ีให้บริบาลแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลท่ีไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย
การท างานหรือเวลาท่ีเสียไป เดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตามผนวก 1 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  2.1 มอีายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับค าส่ัง   
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
  2.3 ไม่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

 



3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
  3.1 ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านหวาย          
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันท่ี 3 สิงหาคม – 4 สิงหาคม 
2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
  4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
  4.3 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัคร 
ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
  4.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้        
มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด   
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร    
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครครั้งนี้เป็น โมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายช่ือ     
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย  

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตบุคลิก
และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอยโดยการสัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจใช้วิธีอื่น
ใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม ส่ิงแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง 
 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 
8. ก าหนดการสอบคัดเลือก 



  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จะด าเนินการคัดเลือก
ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย 
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ภายใยเวลา 13.00 น. โดยเรียงล าดับ   
ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก        
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล     
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนั้น หากผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก    
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย    
ทราบด้วย 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

         ร้อยตรี     
       (ศิริ    กินยืน) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย 


