
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําปา 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

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

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562  ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 

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

2562 และหนังสือดวนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๑๒ ลงวันที่ 3๐ กรกฎาคม 2563 เพ่ือใหเปนไปตามการ

ดําเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และเปนการใหบริการแก

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดรับสิทธิการบริการดานอนามัยพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัดตาม

ประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงสามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนผูจัดหาบุคคลใน

พ้ืนที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

  องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จึงมีความประสงคจะรับ

สมัครบุคคลเพ่ือทําการสรรหาบุคคลทําหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน” 
 

1. ตําแหนงรับสมัคร 

  ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  จํานวน  2  อัตรา 

  โดยมีหนาที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ดานอนามัยพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ            

และกายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนํา 

การดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทนเปนไปตามเอกสาร

หมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

  2.1 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ นับถึงวันสมัคร 

  2.2 มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลลําปา 

  2.3 ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา 
 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 

  ผูที่สนใจสมัครติดตอ ณ องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

(โดยไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร) ระหวางวันที่ 13 – 14  สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

4. เอกสาร... 



- 2 - 

 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 

  ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน

พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง จํานวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี ้

  4.1 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา   จํานวน  1  ฉบับ 

  4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 

  4.3 รูปถาย 1 นิ้ว      จํานวน  2  รูป 

  ๔.๔  ใบรับรองแพทย (ไมเกิน ๑ เดือน)    จํานวน  ๑  ฉบับ 

  4.5 วุฒิการศึกษา (ถามี)      จํานวน  1  ฉบับ 
 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 

  ผูเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ

สมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร              

ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ

สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คัดเลือก 

  องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

เขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ณ บอรด

ประชาสัมพันธและเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลลําปา www.lampam.go.th หัวขอขาวประชาสัมพันธ 
 

7. หลักเกณฑการคัดเลือก 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่
จ ากปร ะวั ติ ส วนตั ว  ประวั ติ กา รศึ กษา  ประวั ติ ก า รทํ า งาน            
จากการสัง เกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ ปรากฏของผู เข าสอบ         
โดยการสัมภาษณ ทั้งนี้อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณา   
จากความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่ เปนประโยชน       
ตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น
เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

100 การสัมภาษณ 

รวม 100  
 

8. กําหนดการ... 
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8. กําหนดการสอบคัดเลือก 

  จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  ๑8 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. โดย

เรียงลําดับผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอ

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเว็บไซต  www.lampam.go.th หัวขอขาวประชาสัมพันธ 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

     

    ประกาศ ณ วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

             สิบเอก 
 

(ประพันธ  ธรรมสกุล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลลําปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําปา 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

ลงวันที ่7  สิงหาคม 2563 

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

ชื่อตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
 

1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทําหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นมีหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิง ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนี ้

  (1) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

  (2) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบน้ํา 

การทําความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การ

ขับถาย การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน 

  (3) ใหบริการดานสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพ

ภายใตการกํากับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนที่ ไดแก การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ

เบื้องตน     การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพ้ืนฐาน            

และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบ้ืองตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรอง

ระยะแรก การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน 

  (4) การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับ

หนวยงานตาง ๆ  

  (5) ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอได      

อยางถูกตอง 

  (6) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 

  (7) ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่ มีภาวะพ่ึงพิงดานสุขภาพพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ                    

และกายภาพบําบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

2. อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเปนคาชดเชยการงานหรือเวลาที่

เสียไป จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้

  (1) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  

ไมนอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ 20 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตราดังนี ้

   (1.1) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง     

จํานวน 70 ชั่วโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

 

 

(1.2) อาสาสมัคร... 
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   (1.2) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง     

จํานวน 70 ชั่วโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 50 ชั่วโมง       

ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ที่ จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงิน

คาตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 

  (2) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)        

นอยกวา 20 วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

  (3) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 

ไมครบ 8 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 4 ชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน 
 

3. การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

  (1) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวา 

30 วัน 

  (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรวมกับผูบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ เชน หยุดปฏิบัติ

หนาที่เปนประจํา ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน  ใหเสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พิจารณาใหอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินพนจากการปฏิบัติหนาที ่

  (3) ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาท่ีไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรม

เพ่ิมเติม  นักบริบาลทองถ่ิน จํานวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหครบ 120 ชั่งโมง               

จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใช

หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

4. การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 

  (1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล

ทองถ่ินใหเหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีที่ปฏิบัติ  

  (2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอความรวมมือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ 

ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ   

ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

  (3) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือ

ประเมินผลการดําเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ

หนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของ เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

 


