
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

เร่ือง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
********************************* 

 

กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ภายใต้
แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่ อ
พิจารณากล่ันกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้   ภายใต้แผนงานดังกล่าว ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการ
ให้บริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบ าบัด  ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ี
ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อท าการคัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าท่ี  “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น “  
 1.ต าแหน่งรับสมัคร 
    อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น       จ านวน  2 อัตรา 
    โดยมีหน้าท่ีบริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด 
ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ท่ีไม่ใช่เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000.- บาท ระยะเวลาท าสัญญา 
1 ปี (ภาคผนวก 1) 

 2.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
    2.1 มีอายุไม่ต ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
    2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี หรือพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับค าส่ังช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
    2.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
    2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม 

 3.ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
    3.1 ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  ได้ต้ังแต่ 5  สิงหาคม ถึง 7 สิงหาคม 2563  
(ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.)  
 

/4.เอกสาร... 
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 4.เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
    ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมท้ังน าเอกสาร
ฉบับจริงและส าเนาถูกต้องมายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 

   4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
   4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ 
   4.3 หลักฐานอื่นๆเช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล กรณีหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันเป็นต้น  

จ านวน 1 ฉบับ  
   4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 

 5.เง่ือนไขการรับสมัคร 
    1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือ
ว่าการสมัครครั้งนี้เป็น  โฆษะส าหรับผู้นั้น 
    2. บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็ง  เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  เป็นระยะเวลา 
1 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งคืนส่วนราชการท่ีจัดฝึกอบรม 
 
 6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
    ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
 
 7.หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
    วิธีการสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน หรือการประเมินบุคคล โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน 

 8.ก าหนดการสอบคัดเลือก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะด าเนินการสอบโดยวิธี การสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 11 เดือนสิงหาคม           
พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

 9.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  14.00 น. โดยเรียงล าดับผู้ท่ี
ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  

 10.การสั่งจ้าง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  จะส่ังจ้างและจัดท าบันทึกข้อตกลงผู้ ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่ง 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามล าดับท่ีได้ประกาศไว้ โดยจัดท าการจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติกรรมใน
ท านองเดียวกันโปรดอย่าหลงเช่ือ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทราบด้วย               /จึงประกาศ… 



 

 
๓ 

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

        ประกาศ   ณ  วันท่ี   5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕63 

       
(นายไสว  ทองด า) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
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ผนวก ๑ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของ 
อาสาสมัครบริบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

*************************** 
1.ขอบเขตและเง่ือนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าท่ีช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิ ง 
ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
   (๑) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
  (๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
เช่น การอาบน้ า   การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคล่ือนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น  
  (๓)  ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การ
ก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประเมิน
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตรประจ าวันท่ีไม่
ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การท าแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยา
เบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มท่ีมีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมหรือมี
อาการทางสมอง เป็นต้น  
 (๔)  การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
  (๕)  ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิง เบื้องต้นและประสานงานในการส่ง ต่อ  
ได้อย่างถูกต้อง  
   (๖)  การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
  (๗)  ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพ 
บ าบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

ข้อ 2 อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ท่ีมี สิทธิ ไ ด้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน  
หรือเวลาท่ีเสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  
  (๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่ นคนใดได้ปฏิบั ติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan)  
ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ช่ัวโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตรา ดังนี้  
      (๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง  จ านวน ๗๐ 
ช่ัวโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
                  (๑.๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ 
ช่ัวโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๕๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตร
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
 
 

/(๒)อาสาสมัคร… 



 

 
๕ 

 (๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่ นคนใดได้ปฏิบั ติหน้ าท่ี  ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น  
  (๓)  อาสาสมัครบริ บาลท้องถิ่ นคนใดได้ปฏิ บั ติ หน้ าท่ี ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
ไม่ครบ ๘ ช่ัวโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน  

ข้อ 3 การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
  (๑) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  (๒)  เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ
ผู้รับบริการในพื้นท่ี ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงแล้ว
เห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น หยุดปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ า ปฏิบัติหน้าท่ี
ไ ม่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ ป็ น ต้ น  ใ ห้ เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น พิ จ า ร ณ า  
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 (๓) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันท่ีเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนัก
บริบาลท้องถิ่น จ านวน ๕๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ ๑๒๐ ช่ัวโมง  จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติ ให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  

ข้อ 4 การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน  
  (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีท่ีปฏิบัติ 
  (๒) ให้ อ ง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ นขอความร่วมมือบุคลากรวิ ชา ชีพ ด้านสุขภาพในพื้น ท่ี 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
  (๓)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อประเมินผล การ
ด าเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปล่ียนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคล ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
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