
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมและแต่งตั งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

.................................................. 

   ตามระเบียบกระทรวงงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อ่ืนท่ีมีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน ฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด  
ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแลและการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว4253 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด จึงมีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อท า
การคัดเลือกบุคคลท าหน้าท่ี“อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 
1.ต้าแหน่งรับสมัคร 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   จ านวน 2 อัตรา 
  มีหน้าท่ีให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่ งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟู
สมรรถภาพ  และกายภาพบ าบัด  ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีไม่ได้เป็นการ
รักษาพยาบาล  ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาท่ีเสียไป     
เดือนละ 5,000 บาท  รายละเอียดตามผนวก 1 
2.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
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        2.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดย
ได้รับค่าตอบแทนประจ า 
  2.4 จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก โดยมีเขียนไว้ว่าจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา 1 ปี 
เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการได้จ่าย     
ไปให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เพ่ือน าส่งคืนส่วนราชการท่ีจัดฝึกอบรม 
  2.5 มีสุขภาพ สมบูรณ แข็งแรง สามารถท างานเต็มเวลาอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง 
และปฏิบัติงานอย่างน้อย 20 วันใน 1 เดือน ระยะเวลา 1 ปี 
3.ระยะเวลาการรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร 
   3.1 ผู้สนใจติดต่อสมัครในวัน เวลาราชการระหว่างวันท่ี 6 - 10  สิงหาคม 2563          
ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     
การสมัคร)  
4.เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
  4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองวุฒิ ของสถานศึกษาท่ีมีข้อความว่า     
“ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
  4.3 หลักฐานอื่นๆเช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน เป็นต้น  จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5  นิ้ว จ านวน 3 รูป 
5.เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้      
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
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6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก้าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ
คัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายชื่อ    
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง หรือทางเว็ปไซต ์https://www.numpud.go.th/office.php 
 
7.หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  ผูส้มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี ้
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติ การท างาน   จากการสั งเกตบุ คลิกและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์  
ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม  หรือพิจารณาจาก
ความ เหมาะสมในด้ านต่ างๆ เช่ น  ความรู้ ท่ี เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัว
เข้ ากั บ ผู้ ร่ วม งาน   รวม ท้ั งสั งคม   สิ่ งแ วดล้ อม  
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
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ผนวก 1 
หลักเกณฑ์  วิธกีาร  เงือนไข  อัตราค่าตอบแทน  และการจ่ายค่าตอบแทนของ 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
………………………………………………………. 

1.ขอบเขตและเงื่อนไขการท้าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  มีหน้าท่ีช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง  ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้าน
สุขภาพในพื้นท่ี  ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
  2) ช่วยเหลือดุแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง เช่น  การอาบน้ า  การรักษาความสะอาด  การแต่งตัว  การรับประทาน
อาหาร  การเคลื่อนย้าย  การใช้อุปกรณช์่วยเหลือ  การขับถ่าย  การไปพบแพทย์  การรับประทานยา  
เป็นต้น 
  3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน(Basic  health  care  service) เป็นการดูแล
สุขภาพภายใต้การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี  ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐานการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น  การประเมินสุขภาพเบื้องต้น  เช่นการประเมินความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐานและการประเมินกิจวัตรประจ าวันท่ีไม่ซับซ้อนมากเกินไป  การประเมิน
ภาวะซึมเศร้าในส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง  การท าแผลเบื้องต้น  
การประเมินสัญญาณชีพ  การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น  กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มท่ีมีภาวะสมอง
บกพร่องระยะแรก  การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมองเป็นต้น 
  4) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบ้ืองต้นกับครอบครัวและการประสานความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ 
  5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเบ้ืองต้นและประสานงานในการ
ส่งต่อได้อย่างถูกต้อง 
  6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) 
  7) ช่วยเหลือดุแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  
และกายภาพบ าบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
2.อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาท่ีเสียไป  จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

/1) อาสา... 
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1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล 
(Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง  และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน  จะได้รับเงินค่าตอบแทน
ตามอัตราดังนี้ 

(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 
จ านวน 70 ชั่วโมง  จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ี  ตามแผนการดูแลรายบุคคล
(CarePlan) 

2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล
(CarePlan) ไม่ครบ 8 ชั่วโมง  แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 

3.การพ้นจากกการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ล่วงหน้า    
ไม่น้อยกว่า 30 วัน  ร่วมกับผู้รับบริการในพื้นท่ี  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงแล้วเห็นว่า  มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานท่ี           
ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น  หยุดปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าปฏิบัติหน้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
  3) ภายในระยะเวลา 3 ปี  นับแต่วันท่ีเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง  ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ครบ 
120 ชั่วโมง  จากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดให้มีการ
อบรมโดยได้รับอนุมติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
4.การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
  1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีท่ีปฏิบัติ 
  2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมิน
สมรรถนะของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุกๆ 3 เดือน  
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน  รับฟังปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน  
โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
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8.ก้าหนดการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  
อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
9.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 13.00 น โดยเรียงล าดับ    
ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล         
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ดังนั้น  หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับ
การคัดเลือก  หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าผุด ทราบด้วย 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  3  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
                   (นายวิศาตร แสงศรี) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


