
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ 
เร่ือง  การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
………………………………………………………………… 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี ๘ มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มท่ี หรือ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ให้ได้รับการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด 
ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแล และการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลและการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

 

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือส่ังการ ซักซ้อม การดำเนินโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น  เพื่ อ ดูแลผู้ สูงอายุ ท่ีมี ภาวะพึ่ งพิ ง  ตามหนั ง สือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ท่ี สุด                    
ท่ี มท 0819.2/ว 4253 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ      
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
ทำหน้าท่ี “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" 

 
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 
   

  ตำแหน่ง  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน  ๒ อัตรา 
   

  โดยมีหน้าท่ีให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาท่ีเสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด   
ตามผนวก ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.คุณสมบัติ... 
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2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 

  ๒.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  2.2 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ช่ัวโมง ของ 
        คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กร
        ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรม 
        อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  2.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับคำส่ัง
        ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร 
        ท้องถิ่นแห่งนั้น 
  2.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  
        ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  
                 ท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่ง 
        ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 
 

3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ  จะเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2563 – 26 สิงหาคม 2563 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ  
อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุ รี  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ ม เติม                  
โทร 0-34 57-0754    
 

4. หลักฐานการรับสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ 
  4.3 สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 
  4.4 รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 1 รูป 
  4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ  
 

5. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 

/๖.วิธีการ... 
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6. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรด้วยการสอบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นฟูสรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ดูแลและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข  
 

7. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ จะทำการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ใน
วันจันทร์ ท่ี 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09 .00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน         
ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
 

8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและผู้ได้รับการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและผู้ได้รับการ
เลือกสรรให้เป็นนักบริบาลท้องถิ่น ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

(นายณัฐพล   แผนกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก 1 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทน 

ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
**************************************** 

 
1. ขอบเขตและเง่ือนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าท่ีช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพงิภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้

1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เช่น การ

อาบน้ำ การรักษาความสะอาด การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคล่ือนย้าย 
การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 

3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพ
ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี ได้แก่ การพยาบาล
พื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้น การประเมนิสุขภาพเบ้ืองต้น เช่น การประเมิน
ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานและการประเมินกิจวัตรประจำ
วันท่ีไม่ซับซ้อนมากเกนิไป การประเมินภาวะซมึเศร้าในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง การ
ทำแผลเบ้ืองต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบ้ืองต้น กิจกรรมกระตุ้น
สมองในกลุ่มท่ีมีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือม
หรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 

4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบ้ืองต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือ
กับหน่วยงานต่างๆ  

5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่ง
ต่อได้อย่างถูกต้อง 

6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสุขภาพ และ

กายภาพบำบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ท่ีมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาท่ีเสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 

1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 
Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ช่ัวโมง และไม่น้อยกวา่เดือนละ 20 วัน จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้  

 
 
 
 

/(1.1) อาสาสมัคร... 
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(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง
จำนวน 70 ช่ัวโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 

(1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง
จำนวน 70 ช่ัวโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาล
ท้องถิ่น จำนวน 50 ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มี
การอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 

2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามแผนการดแูลรายบุคคล ( Care 
Plan) น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันท่ี
ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 
Plan) ไม่ครบ 8 ช่ัวโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 

3. การพ้นสภาพจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไมน่้อย

กว่า 30 วัน 
2) เมื่อบุคคลวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ีซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นร่วมกับผู้รับบริการในพื้นท่ี ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการ
ปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น หยุดปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจำ 
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันท่ีเริมปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติให้ครบ 120 ช่ัวโมง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
 

4. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีปฏิบัติงาน 
2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ีซึ่ง

ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
และประเมินสมรรถนะของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
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3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน 
เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปล่ียนผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 


