
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผูสู้งอายุ     

ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเปน็อาสาสมัครบริบาลทอ้งถ่ิน 
........................................ 

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 
และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มท่ี หรือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีบ้าน ให้ได้รับสิทธิการบริการ     
ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการ
แนะน า ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง สามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฏา จังหวัดตรัง จึงมีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงท่ีมีภาวะพึ่งพิง      
เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมีหน้าท่ี
ให้บริการแก่ ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบ าบัด             
ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล  และช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุและบุคคลท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท 
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  2.2 เป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 ช่ัวโมง ของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัด
ให้มีการอบรม โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 2.3 มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลหนองปรือ หรือ พื้นท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับค าส่ังช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
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2.4ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่ งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

2. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น          
ต้ังแต่วันที่  4 – 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และในวันที่  6 สิงหาคม 2563           
เวลา 08.30 – 12.00 น. ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงท่ี ส านักงานปลัด (งานสาธารณสุข)     
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 075-284757 

3. หลักฐานการรับสมัคร 

ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
พร้อมท้ังน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้  

3.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ  
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ  
3.3 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว       จ านวน 2 รูป 
3.4 ส าเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรฟื้นฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ท่ีผ่านการอบรม
หลักสูตร 70 ช่ัวโมงของกรมอนามัย (ถ้ามี)     จ านวน 1 ฉบับ  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือกฯ           
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง และทางเว็บไซต์ http://www.tambonnongprue.go.th 

5. วิธีการคัดเลือก  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะด าเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และหากเป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
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6. วัน เวลา และสถานที่การคัดเลือก  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะท าการ คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์               
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น        
ให้ทราบ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ และทางเว็บไซต์  
http://www.tambonnongprue.go.th 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี       เดือน สิงหาคม พ.ศ.25863 

         

                     สมบัติ กุลกิจ 

    (นายสมบัติ กุลกิจ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


