
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
เร่ือง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

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

 ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 8 
มิถุนายน 2562 และตามประกาศคณะกรรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักการด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ฉบับท่ี 2ป พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับสิทธิ์การบริบาลด้านอนามัยพื้นฐาน การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกรทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจน
แนะน าการดูแลและการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีไม่ได้เป็นการ
รักษาพยาบาล โดนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ประกอบกับ
หนังสือ ท่ี สน 0023.3/680 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จึงมีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อท าการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อท าหน้าท่ี “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 
 
1. ต าแหน่งรับสมัคร 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    จ านวน    1  อัตรา 
 โดยมีหน้าท่ีให้บริการแก่ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล  ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็น
ค่าป่วยชดเชยการท างานหรือเวลาท่ีเสียไป เดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตามผนวก 1 
 
2. คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับค าส่ังช่วย
สนับสนุนปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
 2.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของ
รัฐหรือวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า (ก าหนดคุณสมบัติตาม
หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
ก าหนดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ์ วิธีการ  เงื่ อนไข อัตรา



ค่าตอบแทนในการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น
คุณสมบัติในข้อ 1 (2) ) 
 
3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่การรับสมัคร 
 3.1 ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม  2563 (เวลา08.30-16.30 
น.) 
 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาท่ีมีความว่า “ได้เรียนจบหลักสูตร
และอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 
ฉบับ 
 4.3 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ในกรณีหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน 
จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4 รูปถ่าย 1 นิ้วจ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 

5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็น โมฆะส าหรับผู้นั้น 
  

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้า
รับการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๘  ตุลาคม 2563  ณ ท่ีท าการองค์การบริการส่วนต าบลบ้านเหล่า หรือทาง
เว็บไซต์ www.banlaosakon.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ 
 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานจากการสังเกตบุคลิกและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจเป็นวิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม ส่ิงแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึง
สรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  



8. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จ าด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี 
๒๙ ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี ๒๙ ตุลาคม  2563 ภายในเวลา 13.00 น. โดยเรียงล าดับผู้ท่ีได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ใน
ท านองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ทราบด้วย 
   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ วันท่ี    ๒๗   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 

 
(นายเรืองศิลป์   คะโยธา)                                                                                 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

 


