
 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองไผ่ 

เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
………………………………………………. 

 
 ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว๒๒๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร       
นักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการบริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับสิทธิการ
บริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมการบริการที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี
ภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่     
เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มี        
ภาวะพ่ึงพิง 
 เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือท า
การคัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน” 
 

๑. ต าแหน่งรับสมัคร 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน เพ่ือเป็น
ค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  
 

2. ระยะเวลาในการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
 2.๑ ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ งานสาธารณสุข เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี        
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่  7 - 11  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.           
(เว้นวันหยุดราชการ) 
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3. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 3.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียนจบหลักสูตร 
และอยู่ระหว่างรอการอนุมัต”ิ จ านวน ๑ ฉบับ 
 3.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ 
 3.๓ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน     
เป็นต้น จ านวน  ๑  ฉบับ 
 3.๔ ส าเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรฟ้ืนฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร      
๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย (ถ้ามี) 
 3.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  
 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร    
พร้อมทั้งยืนยันหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า        
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการ ศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า การรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
 เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก        
ในวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ทีท่ าการเทศบาลต าบลหนองไผ่ หรือ ทางเว็บไซต ์http://np-nongpai.go.th/ 
 

6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
 

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วน 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ 
ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือ
พิจารณาจาก ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น และ รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ า เป็น
ของต าแหน่ง 
 

 

100 
 

สัมภาษณ์ 

รวม 100  
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7. ก าหนดการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครใน วันที่ 13 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองไผ่ 
 

8. ประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 13  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 เวลา ๑๓.๐๐น. โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมา ตามล าดับ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลหนองไผ่ 
 เทศบาลต าบลหนองไผ่ จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาล ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมพีฤติกรรมในท านอง เดียวกัน
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้เทศบาลต าบลหนองไผ่ ทราบด้วย  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

(นายสมพงษ์    พรมวิเศษ) 
         นายกเทศบาลต าบลหนองไผ่ 


