
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

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

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน 2562 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  

และหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 23752 ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2563 

เพื่อใหเปนไปตามการดําเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

และเปนการใหบรกิารแกผูสงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง ไดรับสทิธิการบริการดานอนามัยพืน้ฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ 

และกายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแล

และชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดํารงชีวิตอยางมีปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) เปนผูจัดหาบุคคลในพื้นที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

 องคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จึงมีความประสงคจะรับสมัคร

บุคคลเพื่อทําการสรรหาบุคคลทําหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน” 

 

1. ตําแหนงรับสมัคร 

 ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน   จํานวน 2 อัตรา 

 โดยมีหนาที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิง ดานอนามัยพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ            

และกายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนํา 

การดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทนเปนไปตามเอกสาร

หมายเลข 1 แนบทายประกาศน้ี 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

 1. มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ 

 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 

 3. ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา 

 

 

 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร/... 



3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 

 3.1 ผูที่สนใจสมัครติดตอ ณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด

เ ชียงใหม   ( โดยไม เ สียค าธร รมเ นียมการสมั คร )  ระหว า ง วันที่   ๕– ๗  สิ งหาคม   2563  

เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันทําการ) 

 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 

 ผูสมัครสอบตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอมทั้ง

นําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง จํานวน 1 ชุด มาย่ืนในวันรับสมัครสอบ 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 

 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร

พรอมทั้ ง ย่ืนหลักฐานในการสมัครให ถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร              

ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิท ธิ

สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน 

 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก 

 องคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับ

การสรรหาและเลือกสรรเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ บอรดประชาสัมพันธ

องคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  และ www.bankad.go.th 

 

7. หลักเกณฑการคัดเลือก 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปน้ี 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
จ ากประ วั ติส วน ตัว  ประ วั ติก าร ศึกษา  ประ วั ติการทํ า ง าน            
จากการสัง เกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู เข าสอบ         
โดยการสัมภาษณ ทั้งน้ีอาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณา   
จากความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่ เปนประโยชน       
ตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น
เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

100 การสมัภาษณ 

รวม 100  
8.กําหนดการ/... 



8. กําหนดการสอบคัดเลือก 

 จะดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร  

สวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

 

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 13.00 น. โดยเรียงลําดับผูที่ 

ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 

 องคการบริหารสวนตําบลบานกาด จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังน้ัน หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดรับการคัดเลือก  

หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันโปรดอยาไดหลงเช่ือ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 

ทราบดวย 

 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

     

    ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

      (นายณพลเดช  ปนเรือน) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานกาด 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

ลงวันท่ี 4  สิงหาคม   2563 

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

 ขอ ๑ คุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินและลักษณะตองหามของอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ิน 
  (๑) มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป บริบรูณ 
  (๒)  เปนผูที่ผานการอบรมหลกัสตูรการดูแลผูสงูอายุข้ันกลาง จํานวน ๗๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดใหมีการอบรม
โดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
  (๓) มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ ไดรับคําสั่ ง 
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถ่ินแหงน้ัน 
  (๔) ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน 
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา 
  ขอ 2 ขอบเขตและเงื่อนไขการทําหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
   อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน มีหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดังน้ี  
   (๑) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง  
  (๒) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบนํ้า                   
การทําความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การขับถาย 
การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน  
  (๓)  ใหบริการดานสุขภาพข้ันพื้นฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพภายใต
การกํากับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ไดแก การพยาบาลพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน 
การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันข้ันพื้นฐาน และการประเมิน
กิจวัตรประจําวันที่ไมซับซอนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ การทําแผลเบื้องตน การประเมิน
สัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรองระยะแรก การดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน  
 (๔)  การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับ
หนวยงานตาง ๆ  
  (๕)  ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอ 
ไดอยางถูกตอง  
   (๖)  การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
  (๗)  ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดานสุขภาพพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพ 
บําบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
 
 

/ขอ ๓... 
 
 
 
 



-๒- 
 
  ขอ ๓ จํานวนอาสาสมัครบรบิาลทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  (๑)   ใหมีจํานวนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลแตละแหง 
อยางนอย ๒ คน ยกเวนเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ นอยกวา 
๔ คน หรือในชวงระยะเวลาใดมีจํานวนผูสูงอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิงนอยกวา ๔ คน อาจจัดใหมีอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน
นอยกวา ๒ คน ก็ได  
  (๒) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่มากกวา ๘ คน 
และมีความจําเปน อาจกําหนดใหมีอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน มากกวา ๒ คน ก็ได โดยความเห็นชอบจาก 
สภาทองถ่ิน ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความเหมาะสมและ
ความจําเปนของพื้นที่ และขอบเขตการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินแตละคน  
  (๓)  เพื่อใหการกําหนดจํานวนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเปนไปอยางเหมาะสม ใหเทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล จัดทําฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยใหขอความรวมมือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และ/หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจและคัดกรอง 
จํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยใชแบบประเมินความสามารถในการ ดําเนินชีวิตประจําวัน  
ตามดัชนีบารเธล (ADL) ทั้งน้ี ควรปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันทุกป กอนการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  ขอ ๔ อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบรบิาลทองถ่ิน  
  อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงาน 
หรือเวลาที่เสียไป จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี  
  (๑) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไมนอยกวาวันละ ๘ ช่ัวโมง และไมนอยกวาเดือนละ ๒๐ วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตรา ดังน้ี  
      (๑.๑) อาสาสมคัรบริบาลทองถ่ินที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง จํานวน 
๗๐ ช่ัวโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
                  (๑.๒) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินที่ผานการอบรมหลกัสตูรการดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง จํานวน 
๗๐ ช่ัวโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลทองถ่ิน จํานวน ๕๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดใหมีการอบรม 
โดยไดรับอนุมัติใหใชหลกัสตูรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
   (๒) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
นอยกวา ๒๐ วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนน้ัน  
  (๓)  อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
ไมครบ ๘ ช่ัวโมง แตไมนอยกวา ๔ ช่ัวโมง ใหนับเปนครึ่งวัน  
 ขอ ๕ การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
  (๑) ย่ืนหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน 
  (๒)  เมื่อบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมกับผูรับบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ เชน หยุดปฏิบัติหนาที่
เปนประจํา ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน ใหเสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา 
ใหอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินพนจากการปฏิบัติหนาที่ 
 

/(๓) ภายใน... 
 
 



-๓- 
 
 (๓) ภายในระยะเวลา ๓ ป นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรม
เพิ่มเติมนักบริบาลทองถ่ิน จํานวน ๕๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหครบ ๑๒๐ ช่ัวโมง                   
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดใหมีการอบรม โดยไดรับอนุมัติ                 
ใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
   ขอ ๖ การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน  
  (๑) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
ใหเหมาะสมกบัลักษณะงาน สถานที่ทีป่ฏิบัติ 
  (๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอความรวมมือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
  (๓)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินทุก ๆ  ๓ เดือน เพื่อประเมินผล 
การดําเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหนวยงานหรือบุคคล                
ที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาทีใ่นการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

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

 

 


