
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

*************************************************************************** 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 6290 ลงวันที่  18 ตุลาคม พ.ศ.2562            
เรื่องการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข
อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่องแนวทางการ
จัดการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.2/ว 4 2553 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็น “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจัน เพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครและคัดเลือก 
     อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 

  2. จ านวนที่รับสมัครและคัดเลือก  จ านวน 2 อัตรา  
  3. ระยะเวลาในการจ้าง ระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564)  
  4. อัตราค่าตอบแทน   จ านวน 5,000 บาทต่อเดือน  
  5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและเข้ารับคัดเลือก 
   (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
   (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประจันหรือพื้นที่ใกล้เคียง    
ที่ได้รับค าสั ่งช่วยสนับสนุนและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลประจัน  
   (3 )  ไม ่เป ็นข ้า ร าชการหร ือพน ักงานส ่วนท ้องถิ ่นซึ ่งม ีต า แหน ่งหร ือ เ ง ิน       
ประจ าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้า งของ
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือร ัฐว ิสาหกิจหรือบุคคลซึ ่งปฏิบัต ิหน้าที ่ตามกฎหมายโดยได้ร ับ
ค่าตอบแทนประจ า 
   (4) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง      
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
ให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
   (5) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถท างานได้เต็มเวลา อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง  
และปฏิบัติงานอย่างน้อย 20 วัน ใน 1 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
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 6. ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ในการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่  ซึ่งได้รับมอบหมาย     
จากองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ดังนี้  

  (1) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
  (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  เช่น

อาบน้ า การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย ์การรับประทานยา เป็นต้น  

  (3) ให้บริการสาธารณสุข ขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care Services) ซึ่งเป็นการ
ดูแลสุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่  ได้แก่ การพยาบาลเบื้องต้นพ้ืนฐาน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินกิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้า     
ในผู้สูงอายุ การท าแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมอง      
ในกลุ่มท่ีมีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น  

  (4) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ  

  (5) การประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสาน      
ในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง  

  (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) 
  (7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

และการกายภาพบ าบัดอ่ืนๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ก าหนดการรับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้  ตั้งแต่วันที่      

3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  (เวลา 08.30 น.- 16.30 น.)           
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

  8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้  
   (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน เดือนนับถึงวันสมัคร จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อสกุลไว้ด้านหลังรูปทุกรูป  
   (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
   (3) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
   (5) ส าเนาเกียรติบัตรผ่านการอบรม เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการ
ฟ้ืนฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย 
   (6) ใบรับรองแพทย ์
   (7) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
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9. ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
ประกาศรายชื่ อผู้ มี คุณสมบัติ เข้ ารับการคัด เลื อกในวันที่  5 สิ งหาคม  2563                  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

10. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ ์ประเมินสมรรถนะ  โดยคณะกรรม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

สมรรถนะ คะแนน 

การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของ    
ผู้เข้าสอบ โดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม 
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 

รวม 100 
 

11. ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ประกาศในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน อ าเภอยะรัง 

จังหวัดปัตตานี  

12. เงื่อนไขการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน  
 (1) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลประจัน เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
เว้นแต่ มีเหตุผลความจ าเป็นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม  

 (2) การแต่งต้ังเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ต้องเป็น
ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
 

 

       (นายดาโอะ  สะดี) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 



     เลขประจ าตัวสอบ 

 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 
ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

************************* 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลประจัน จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้  คือ  
1. ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล..................................สัญชาติ................ 
    เชื้อชาติ..................เกิดเม่ือวันที่.............เดือน............................พ.ศ................อายุ..... ......ปี..........เดือน........ 
2. อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ต่ ากว่า 18 ปี คือ เกิดเมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ............. 
3. วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบ คือ ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา............................................. 
    สาขาวิชาหรือวิชาเอก.................................................โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ...............................    
    เมื่อวันที่.........เดือน..........................พ.ศ....................(ภายในวันปิดรับสมัคร) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม............. 
4. ต าแหน่งที่สมัคร ต าแหน่ง...................................................................................................... ........................... 
5. อาชีพปัจจุบัน (  ) ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน  (  ) ข้าราชการประเภทอ่ืน (  ) อาชีพอ่ืนหรือ
ก าลัง ศึกษาต่อ (  ) ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง................................................อายุการท างาน................ 
สถานที่ท างาน..............................................................................................โทรศัพท์...........................................  
6. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ.............................................ความรู้ความสามรถพิเศษ.........................   
........................................................ .......................................................................................................................   
7. บัตรประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัว..................................................ออกให้ ณ จังหวัด........................ .....  
8. ภูมลิ าเนาเดิม บ้านเลขที่............หมู่ที่.........ถนน.............................................ต าบล........................................  
    อ าเภอ.....................................จังหวัด........................รหสัไปรษณีย์.......... ............โทรศัพท์มือถือ...................  
    อาศัยอยู่มาแล้ว....................ป.ี.................เดือน  
9. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่..................ถนน.....................................ต าบล................................  
    อ าเภอ..................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศพัท์มือถือ...................       
    อาศัยอยู่มาแล้ว....................ป.ี..............เดือน  
10. สถานภาพ (  ) โสด (  ) สมรส (  ) หย่าร้าง (  ) อ่ืนๆ ระบุ...........................................................................  
11. ชื่อบิดา..............................................................................อาชีพ .................................................................. .  
      ชื่อมารดา......................................................................... .อาชีพ.................................................................... 
12. ประสบการณ์ในการท างาน (   ) เคย ระบุ............................................................................ (  ) ไม่เคย 
13. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม..................... ฉบับ คือ       
      (  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
      (  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประตัวข้าราชการ  
      (  ) ใบรับรองแพทย์  
      (  ) ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี/ระเบียนแสดงผลการเรียน  
      (  ) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี/กรณีท่ีจะต้องยื่น)   
      (  ) อ่ืนๆ คือ.................................................................................................... ...  
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ครบถ้วน         ไม่ครบถ้วน 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจเอกสาร 

(.......................................................) 
.............../................................/................... 

-2- 
 

หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร        
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกในครั้งนี้  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มี     
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน อ าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ลงวันที่ 
30  กรกฎาคม ๒๕63 และมีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับคัดเลือก              

 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัคร  
        (.................................................)  
 วันที่..........เดือน......................พ.ศ............   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


