
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

---------------------- 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน 2562
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  
แล ะ ห นั ง สื อ จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  ด ว นที่ สุ ด  ที่  ต ก  00 2 3 . 3/ ว  1 0721 ล ง วั นที่  4 สิ ง ห าค ม  2 5 6 3  
เพื่อใหเปนไปตามการดําเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
และเปนการใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดรับสิทธิการบริการดานอนามัยพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ 
และกายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแล
และชวยเหลือผูสูงอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิงสามารถดํารงชีวิตอยางมีปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
เปนผูจัดหาบุคคลในพื้นที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมจิึงมีความประสงคจะรับสมัครบุคคล
เพื่อทําการสรรหาบุคคลทําหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน” 
 

1. ตําแหนงรับสมัคร 

 ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน จํานวน  2 อัตรา 

 โดยมีหนาที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดานอนามัยพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนํา 
การดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทนเปนไปตามเอกสาร
หมายเลข 1แนบทายประกาศน้ี 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

 1. มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ 
 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ 
 3. ไม เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําผูปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการหนวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา 
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3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
 3.1 ผูที่สนใจสมัครติดตอ ณ สํานักปลัด  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล 
ภูแลนคา อําเภอภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ (โดยไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร) ระหวางวันที่ 6 -  10 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันทําการ) 
 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ผูสมัครสอบตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอมทั้งนํา
เอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง จํานวน 1 ชุด มาย่ืนในวันรบัสมัครสอบ ดังน้ี 
 4.1 ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนาทะเบียนบาน             จํานวน 1 ฉบับ 
 4.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
 4.3 รูปถาย 1 น้ิว                   จํานวน 1 รูป 
 

5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้ง
ย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน 
 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก 
 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม ิจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการ
สรรหาและเลือกสรรเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563  ณ บอรดประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม ิ
 

7. หลักเกณฑการคัดเลือก 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปน้ี 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตบุคลิกและ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบโดยการสัมภาษณ ทั้งน้ีอาจใชวิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่เปน
ประโยชน       ตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

100 การสัมภาษณ 

รวม 100  
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8. กําหนดการสอบคัดเลือก 

 จะดําเนินการคัดเลือก  ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร  

สวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม ิ
 

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 13.00 น. โดยเรียงลําดับผูที่ 

ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา 

จังหวัดชัยภูม ิ

 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังน้ัน หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดรับการคัดเลือก  

หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันโปรดอยาไดหลงเช่ือ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลชองแคบ 

ทราบดวย 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
     

    ประกาศ ณ วันที่   5   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

       

(นายนิยม  ดิเรกศิลป) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

ลงวันท่ี   5   สิงหาคม   2563 

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

ชื่อตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
1. ขอบเขตและเง่ือนไขการทําหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินมีหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ี 
 (1) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 (2) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบนํ้า การทํา
ความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การขับถาย 
การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน 
 (3) ใหบริการดานสุขภาพข้ันพื้นฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพภายใต 
การกํากับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ไดแก การพยาบาลพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน การ
ประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันข้ันพื้นฐาน และการประเมิน
สัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรองระยะแรก การดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน 
 (4) การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับหนวยงานตาง ๆ  
 (5) ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอไดอยาง

ถูกตอง 

 (6) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
 (7) ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดานสุขภาพพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัด
อื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
2. อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเปนคาชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 
 (1) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไมนอยกวาวันละ 8 ช่ัวโมง และไมนอยกวาเดือนละ 20 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตราดังน้ี 
  (1.1) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง จํานวน 70 
ช่ัวโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
  (1.2) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง จํานวน 70 
ช่ัวโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลทองถ่ิน จํานวน 50 ช่ัวโมง ของคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดใหมีการอบรมโดย
ไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
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 (2) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) นอยกวา 
20 วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนน้ัน 
 (3) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมครบ 8 
ช่ัวโมง แตไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง ใหนับเปนครึ่งวัน 
3. การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
 (1) ย่ืนหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
 (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับผู
บริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแลวเห็นวา 
มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ เชน หยุดปฏิบัติหนาที่เปนประจํา ปฏิบัติ
หน าที่ ไม มี ป ร ะสิท ธิภาพ เ ป นต น  ให เ ส นอความ เห็น ให อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ินพิ จ ารณา 
ใหอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินพนจากการปฏิบัติหนาที่ 
 (3) ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพิ่มเติมนัก
บริบาลทองถ่ิน จํานวน 50 ช่ังโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหครบ 120 ช่ังโมง จากหนวยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4. การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินให
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  
 (2)  ใหองคก รปกครองสวนทอง ถ่ินขอความรวมมื อบุคลากร วิชา ชีพดานสุขภาพในพื้นที่ 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
 (3) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินทุก ๆ 3 เดือน เพื่อประเมินผล
การดําเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหนวยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน 
 


