
      
         
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น 
----------------------------------------------- 

  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8
มิถุนายน 2562 และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
เพ่ือเป็นการใหบ้ริการแกผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง ไดรับสิทธิการบริการด้านอนามัย
พ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงไมได
เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่เข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีใ่นการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จึงมีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อท าการคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหนา้ที ่“อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 

1. ต าแหน่งสมัคร 
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
   โดยมีหน้าที่ให้บริการแกผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน า
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม ไดเป็นการรักษาพยาบาล ไดรับเงิน
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตาม
ผนวก 1 
  2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  2.1 มีอายุไมต่ ากว่า 18 ปบริบูรณ ์
   2.2 เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 ชั่วโมงของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด 
ให้มีการอบรมโดยไดรับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
   2.3 มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ไดรับค าสั่ง
ชว่ยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
   2.4 ไม เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ 
หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไดรับคา่ตอบแทนประจ า 
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3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
   3.1 ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ (โดยไมเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2563 (เวลา 
08.30 – 16.30 น.) 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
   4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาท่ีมีข้อความว่า “ไดเรียน
จบหลักสูตรแลวอยูระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน 1 ฉบับ 
   4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 
ฉบับ 
   4.3 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม 
ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
   4.4 ส าเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรฟ้ืนฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย 
   4.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไมว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไมมี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เขา้รับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา  16.30  นาฬิกา  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลซับเปิบ หรือ ทางเว็บไซต์  www.subperb.go.th หวัขอ้ประชาสัมพันธ์ 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
   ผู้สมัครต้องไดรับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังตอ่ไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต บุคลิกและพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เขาสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณา
จากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรูที่เป็นประโยชนต่อการปฏิบัติงาน ทวง
ทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่าง
อ่ืนเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหนง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
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8. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จะด าเนินการคัดเลือกใน
วันที่  6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ 
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่   6  สิงหาคม  2563  ภายในเวลา 16.00 น. โดย
เรียงล าดับผู้ที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโปง              
จังหวัดเพชรบูรณ  องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาล ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านไดรับการคัดเลือก หรือมี
พฤตกิารณ์ในท านองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลซับเปิบ ทราบด้วย 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
        (นายสุรศักดิ์    เหมือนสี) 
                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลซับเปิบ 


