
 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
เร่ือง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

.................................................... 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 
เพื่อเป็นการให้บริการแก่ ผู้สูงอายุ ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มท่ีหรือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่ งพิงท่ีบ้าน            
ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัดตามประเภท และกิจกรรมบริการ 
ตลอดจนการแนะนำดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จึงมีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลท่ัวไป โดยวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าท่ี “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 

1. ตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร 
ตำแหน่ง  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน  2  อัตรา 
โดยมีหน้าท่ีให้บริการแก่ ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่ งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟู

สมรรถภาพ กายภาพบำบัดตามประเภท และกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการ
ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ ภาคผนวก 1 

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์       

   (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
(3) เป็นผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ช่ัวโมงของ

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจัดให้มี
การอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

(4) ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 

(5) มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทำงานเต็มเวลาอย่างน้อยวันละ ๘ ช่ัวโมงและ
ปฏิบติัติงานอย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมง ใน ๑ เดือน ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) 

(6) การแต่งกาย ชุดสุภาพ เรียบร้อย ท้ังการยื่นสมัครและสอบสัมภาษณ์ประเมิน
คุณลักษณะ 

3. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย     

การงานหรือเวลาท่ีเสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 
(1)อาสาสมัคร/... 
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   (1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล      
(Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ช่ัวโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ  
5,000 บาท 
   (๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล      
(Care Plan) น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
   (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล      
(Care Plane) ไม่ครบ 8 ช่ัวโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง ให้นับครึ่งวัน 
   (4) ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 6 เดือน (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) 

4. ระยะเวลารับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้       

ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันท่ี 9 - 15 
มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร )                  
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 037 269939  

๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์ พร้อมท้ังนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย  1  ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ 
ดังนี้ 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ 
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  2  รูป 
4. ใบรับรองแพทย์    จำนวน  1  ฉบับ 
5. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ฉบับ 
6. สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลาง ของกรมอนามัย 

หรือหลักสูตรอื่น ท่ีมีลักษณะเดียวกันของกรมอนามัย    จำนวน  1  ฉบับ 
6. เงือนไขการรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ             
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครนั้น 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2565 ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล
โคคลาน หรือเว็บไซต์ (Website) องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน http://www.ko-klan.go.th หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 037 269939 

 
 
 

8.กำหนด/... 

http://www.ko-klan.go.th/
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8. กำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

วัน - เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม สถานท่ีสอบ 
22 มีนาคม 2565 
09.00 - 10.00 น. 

สัมภาษณ์ 100 
ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคคลาน 

9. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ คะแนน วิธีการประเมิน 

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ 

หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ  ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
     1. ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และประสบการณ์
การทำงาน 
     2. ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 

     3. ปฏิภาณไหวพริบ 

     4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     5. บุคลิกภาพมีความเหมาะสม 
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การสัมภาษณ์ 

รวม 100  

10. ประกาศผลการคัดเลือก 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น ภายในวันท่ี 23 มีนาคม 2565 ท่ีบอร์ดบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
หรือ เว็บไซ ต์ (Website) องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน http://www.ko-klan.go.th หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 037 26993 และดำเนินการแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น มาทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต่อไป  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

         (ลงช่ือ)  

                      (นายอิศวร  งามสอน) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 

http://www.ko-klan.go.th/

