
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เร่ือง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.2562  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน  
2562  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว6290  ลงวันที่  18  ตุลาคม  
2562  และหนังสือจังหวัดชัยภูมิ  ด่วนที่สุด  ที่  ชย  0023.3/10721  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2563  เพ่ือให้
เป็นไปตามการด าเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  และเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ตลอดจนแนะน าการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างมีปกติสุข  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  เป็น
ผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  จึงมี
ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาบุคคลท าหน้าที่  “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 
  
1.  ต าแหน่งรับสมัคร 
  ต าแหน่ง  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน  2 อัตรา 
  โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ด้านอนามัยพื้นฐาน  การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ตลอดจนแนะน าการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล  โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ  5,000.-บาท  รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  1.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  2.  มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับค าสั่งช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
  3.  ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
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3.  ระยะเวลาการรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ  ณ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต าบลหนองบัวโคก  
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)  ระหว่างวันที่  7 – 10  สิงหาคม  2563  เวลา  
08.30 – 16.30  น.  (เฉพาะวันท าการ) 
 
4.  เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งน า
เอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด  มายื่นในวันรับสมัครสอบ  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียนจบ
หลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติ” จ านวน ๑ ฉบับ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 
๑ ฉบับ 

(๓) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรฟ้ืนฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม

หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย 
(๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  16.30 น.  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และเว็บไซด์  www.nbk.go.th 
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7.  หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
         การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต 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  
 

 

8.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  จะ

ด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 11  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก  ชั้น  2   ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 

9.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.3๐ น. โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และเว็บไซด์  
www.nbk.go.th 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือ                       
มีพฤติการณ์ในท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบด้วย 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ ณ วันที่   6   เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
      

                            (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

            okpนา 
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