
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ 

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 

6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 

12307 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพ่ือใหเปนไปตามการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และเปนการใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ไดรับสิทธิการบริการ

ดานอนามัยพ้ืนฐานการฟนฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนดตลอดจนแนะนำการดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสามารถดำรงชีวิตอยางมีปกติ

สุขโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนผูจัดหาบุคคลในพ้ืนที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใน

การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค

จะรับสมัครบุคคลเพ่ือทำการสรรหาบุคคลทำหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน” 

1. ตำแหนงรับสมัคร 

  ตำแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น           จำนวน 2 อัตรา 

โดยมีหนาที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ดานอนามัยพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ  

และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแล

และชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท

ระยะเวลาทำสัญญา 1 ป  เปนไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี ้

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

  1. มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ 

  2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ 

  3. ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ ผูปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจำ 

  4.ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่นารังเกียจของสังคม 

 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร/... 

 

 

 

 



3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 

3.1 ผู ท่ีสนใจสมัครติดตอ องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช (โดยไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร) ระหวางวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 

16.30 (เฉพาะวันทำการ) 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 

ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน

พรอมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกตอง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี ้

4.1 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองวฒุิของสถานศกึษา         จำนวน 1 ฉบับ 

  4.2 ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสำเนาทะเบียนบาน          จำนวน 1 ฉบับ 

  4.3 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจรงิ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

  4.4 รูปถาย 1 นิ้ว               จำนวน 2 รูป 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 

1.ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง 

ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร              

ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงที่สมัคร อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ

สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรบัสมัครครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น 

2.ผูสมัครไดรับการคัดเลือกจะตองปฎิบัติหนาที่เปนอาสาสมัครบริบาลขององคการบริหาร

สวนตำบลทุงโพธิ์เมื่อผานการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลเพ่ือดูแลผูสูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิง  เปนระยะเวลา 

1 ป  เวนแตมีเหตุผลความจำเปน  หากไมปฎิบัติตามขอตกลงยินดีชดคาใชคาใชจายใหองคการบริหารสวน

ตำบลทุงโพธิ์เพ่ือสงคืนสวนราชการที่จัดฝกอบรม  

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ 

ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. หลักเกณฑการคัดเลือก 

โดยวิธีการสอบขอเขียน 50 คะแนนและวิธีการสัมภาษณ 50 คะแนน  

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ 
จ ากป ระวั ติ ส วน ตั ว  ป ระวั ติ ก ารศึ กษ า  ป ระวั ติ ก ารท ำงาน            
จากการสั งเกตบุ คลิกและพฤติกรรมที่ ป รากฏของผู เข าสอบ         
โดยการสัมภาษณ ทั้งนี้อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณา   
จากความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่ เปนประโยชน        
ตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน
เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเปนของตำแหนง 

50 การสัมภาษณ 

รวม 50  



8. กำหนดการสอบคัดเลือก 

องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ จะดำเนินการคัดเลือก ในวันท่ี  10 สิงหาคม 2563 เวลา 

09.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ ์อำเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

8.1 สอบขอเขียน  เวลา 09.00 -10.30 น. 

8.2 การสอบสัมภาษณ  เวลา  11.00 เปนตนไป 

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 13.00 น. โดย

เรียงลำดับผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ อำเภอ

จุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10.การสั่งจาง  

องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์จะสั่งจางและจัดทำบันทึกขอตกลงผูผานการคัดเลือกใน

ตำแหนงอาสาสมัครบริบาลตามลำดับที่ไดประกาศไว โดยจัดทำการจางในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนั้น หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดรับการคัดเลือก 

หรือมีพฤติการณในทำนองเดียวกันโปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ทราบ

ดวย 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

      (นายสุชาติ เกิดศิริ) 

     นายกองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ ์

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

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

ชื่อตำแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินมีหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ภายใตการกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ี ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้

 (1) ชวยดูแลสุขภาพสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 (2) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบน้ำ การทำ

ความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การขับถาย 

การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน 

 (3) ใหบริการดานสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพภายใต 

การกำกับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ไดแก การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน     

การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้น พ้ืนฐาน            

และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบ้ืองตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรอง

ระยะแรก การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน 

 (4) การใหคำปรึกษาดานสุขภาพเบ้ืองตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับหนวยงาน

ตาง ๆ  

 (5) ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอได      

อยางถูกตอง 

 (6) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 

 (7 ) ช วย เหลื อดู แลผู สู งอ ายุ ท่ี มี ภ าวะ พ่ึ งพิ งด านสุ ขภ าพพื้ น ฐ าน  การฟ นฟู สมรรถภ าพ                  

และกายภาพบำบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

2. อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ือเปนคาชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 

จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้

 (1) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  

ไมนอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ 20 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตราดังนี ้

  (1.1) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ท่ีผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง     

จำนวน 70 ชั่วโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 

  (1.2) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง     

จำนวน 70 ชั่วโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลทองถ่ิน จำนวน 50 ชั่วโมง       

ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ที่จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติให ใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงิน

คาตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 



 (2) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)        

นอยกวา 20 วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

 (3) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมครบ 

8 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 4 ชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน 

3. การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 (1) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

 (2) เม่ือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับ

ผูบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแลว

เห็นวา มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ เชน หยุดปฏิบัติหนาที่เปนประจำ 

ปฏิบัติหนาที่ ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน  ให เสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา 

ใหอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินพนจากการปฏิบัติหนาที่ 

 (3) ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติม  

นักบริบาลทองถ่ิน จำนวน 50 ชั่ งโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแห งชาติ  ใหครบ 120 ชั่ งโมง               

จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใช

หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน 

 (1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น         

ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  

 (2 ) ใหองคกรปกครองสวนท อง ถ่ินขอความรวม มือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้ น ท่ี  

ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ   

ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

 (3) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือประเมินผล

การดำเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหนวยงาน    

หรือบุคคลที่ เกี่ยวของ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง         

ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

 


