
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

---------------------------------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และ
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ กส ๐๐๒๓.๓/ว๔๙๔๓  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  เรื่อง โครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  เพ่ือให้เป็นไปตามการด าเนินงานโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับสิทธิการ
บริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างมีปกติสุข 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงนั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือท าการสรรหาบุคคลท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน” 
 

1. ต ำแหน่งรับสมัคร 

 ต ำแหน่ง อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น  จ ำนวน   ๒   อัตรำ 
 โดยมีหน้ำที่ให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงด้ำนอนำมัยพ้ืนฐำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพและกำยภำพบ ำบัด
ตำมประเภทและกิจกรรมบริกำรที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดตลอดจนแนะน ำกำรดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่
ไม่ได้เป็นกำรรักษำพยำบำล โดยได้รับเงินค่ำตอบแทนเป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข ๑  แนบท้ำยประกำศนี้ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
 3. เป็นบุคคลที่มีร่างการสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 ๔. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

 
/3. ระยะเวลาการรับสมัคร... 

 
 



-๒- 
 

3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์  (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)   
 - ติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  (เฉพาะวันท าการ) 
 - รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งน า
เอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
 4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 4.3 รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว       จ านวน ๓ รูป 
 4.4 ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน ๑  เดือน     จ านวน  1 ฉบับ 
 4.4 ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และส าเนา (ถ้ามี)   จ านวน  1 ฉบับ 
 ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  จ านวน  ๑ ฉบับ 
 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 ๒. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นระยะเวลา 
๑ ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี  อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสินธุ์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรร
หำและเลือกสรรเป็นอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น   ในวันที่   ๒๑  สิงหำคม  ๒๕๖๓   ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี  อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสินธุ์  
 
 
 
 
 
 
 

/๗. หลักเกณฑ์กำร... 
 



-๓- 
 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต
บุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์  ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่ งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 
8. ก าหนดการคัดเลือก 
 จะด าเนินการคัดเลือก  ในวันที่ ๒๕  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

9. ประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือก   ในวันที่  ๒๖ สิงหาคม 2563   โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่าน
ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทราบด้วย 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

    ประกาศ ณ วันที่   ๔   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

     (นางณัฏฐกฤตญา   ภูโชคชัย) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ลงวันที่   ๔   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
*********************** 

 

ชื่อต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้
การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ า การท าความ
สะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบ
แพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
 (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้น พ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้ 
การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น ก าร
ประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
สัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
 (4) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 (5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง 
 (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
 (7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด 
อ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 

2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป จะต้อง
มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 (1 ) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบั ติหน้ าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
  (1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 
ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
  (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 
ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จั ดให้มีการอบรมโดย
ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
 
 



-๒- 
 

 (2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) น้อยกว่า 20 
วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ครบ 8 
ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 

3. กำรพ้นจำกกำรเป็นอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
 (1) ยื่นหนังสือแจ้งควำมประสงค์ลำออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 (2) เมื่อบุคลำกรวิชำชีพด้ำนสุขภำพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้
บริกำรในพ้ืนที่ ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงแล้วเห็นว่ำ มี
สมรรถนะหรือผลลกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้ำที่เป็นประจ ำ ปฏิบัติหน้ำที่
ไม่มีประสิทธิภำพ เป็นต้น ให้เสนอควำมเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ 
ให้อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 (3) ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนัก
บริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ ให้ครบ 120 ชั่งโมง จำกหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีกำรอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจำกกรมอนำมัย 
กระทรวงสำธำรณสุข 
 

4. การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้เหมาะสม
กับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  
 (2 ) ให้ อ งค์ ก รป กครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น ขอความร่ วมมื อบุ ค ล ากรวิ ช าชี พ ด้ านสุ ขภ าพ ใน พ้ื น ที่  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 (3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 
 


