
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย 
เร่ือง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

********************************** 
 ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และการ เบิ กค่ า ใช้ จ่ ายพ . ศ .2562  ซึ่ ง ไ ด้ ประกาศในราชกิ จ จ านุ เบกษาแล้ ว มี ผลบั งคั บ ใช้ ตั้ ง แต่                                     
วันที่ ๘ มิถุนายน  ๒5๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือเป็น
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัย พ้ืนฐาน การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจน
แนะน าการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน" 

๑. ต าแหน่งรับสมัคร 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน       จ านวน  ๒  อัตรา 
 โดยมีหน้าที่ ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการท างานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามผนวก ๑ 

๒.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

 ๒.๑ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

 ๒.๒ เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมงของคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ จากหวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุติให้
ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 2.๓ มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับสนับสนุนการปฏิบัติ
หนา้ที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 

 ๒.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

 

 



3.ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม                           
จังหวัดล าปาง (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ ....4.... สิงหาคม - ...7... สิงหาคม ๒๕๖๓                                
(เวลา o๘.3๐ -๑๖.3๐ น.) 

๔.เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ๔.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า  "ได้เรียนจบหลักสูตร
แล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ" จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔๔ ส าเนาเกียติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรพื้นฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
ของกรมอนามัย 
 ๔.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้วจ านวน 1 รูป 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็น โมฆะส าหรับผู้นั้น 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับกรสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบลัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ในวันที่  13 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย หรือทางเว็ปไซต์
www.muangmai.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ 

๗ หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับกรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติกรศึกษา ประวัติการท างาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมทีป่รากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ 
ทั้งรี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

๑00 การสัมภาษณ์ 
 

รวม 100  

 



๘. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่ วนต าบล เมืองมาย อ า เภอแจ้ห่ม  จั งหวัดล าปาง จะด า เนินการคัด เลือกใน                            
วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.๐๐ น. ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย 
 
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ...13.. สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑5.3๐ น. โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาล ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในท านอง
เดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย ทราบด้วย 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
    ประกาศ ณ วันที่ 3  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

  (นายไสว  ลาภเกิด) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของ 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
***************************** 

๑. ขอบเขตและเงื่อนไขกรท าหน้าที่ของอสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  อาสาสมัครบริบาลบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพใน 
พ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  ๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ
พ่ึงพิง เช่น การอาบน้ า กรรักษาความสะอาด การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นตัน 
  3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้
การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การ
ประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐานและการประเมิน
กิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประมินภาวะซึมศรในส าหรับผู้สู งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี
ภาวะพ่ึงพิง การท าแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มี
ภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมองเป็นต้น 
  ๔) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องตันกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
  ๕) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องตันและประสานงานในการส่งต่อได้อย่าง
ถูกต้อง 
  ๖) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
  ๗) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบ าบัดอ่ืนๆ ตามปะเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๒. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่มีสิทธิได้รับเงินคา่ตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน 
หรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (CarePlan) 
ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
  (๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจ านวน 
๗๐ ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
  (1.๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง 
จ านวน ๗0ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๕0 ชั่วโมง ของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการ
อบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนมัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับ เงินค่าตอบแทนเดือนละ                       
6,o๐๐ บาท 



  ๒ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (CarePlan) น้อย
กว่า ๒ วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินคา่ตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
  ๓) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (CarePlan) ไม่
ครบ ๘ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  ๑) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ 
วัน 
  ๒) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับผู้รับบริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประจ า ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพันจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  3.) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติม
นักบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ครบ 1๒๐ ชั่วโมงจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้  หลักสูตรจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
๔. การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
  ๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ 
  ๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ 
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ ๓ เดือน เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 


