
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 
เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
------------------------------------------------ 

  

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการเบิกค่าจ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน ให้ได้รับสิทธิการ
บริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจน
แนะนำ ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงมีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน” 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
ชื่อตำแหน่ง อาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่น  
จำนวน  2 อัตรา  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สุงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน  

รายละเอียดผนวก 1  
2. คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของอาสาสมัครท้องถิ่น 

1. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลางจำนวน 70 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูง 

อายุแห่งชาติจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับการ
อนุมัตใิหใ้ช้หลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

3. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงท่ีได้รับคำสั่งช่วย 
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 

4. ไม่เปน็ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งในตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 
 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร  
3.1 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน

ตำบลมวกเหล็ก  (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม) ในการยื่นใบสมัคร ให้ยื่นด้วยตนเองในวันที่และเวลา
ราชการ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 ในเวลา 08.30 – 16.30 น.         

ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความ
เป็นจรงิ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  



 
4. เอกสารและหลกัฐานการสมัคร 

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถกูต้องครบถ้วนพร้อมทั้ง 
นำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้  

4.1  รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
จำนวน 3 รูป  

4.2 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
4.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง 
4.5 สำเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง 

ของกรมอนามัย พร้อมรับรองสำเนาถกูต้อง 
 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร  
ผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น  
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที ่4 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถระดังต่อไปนี้  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่น
ใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหลาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำของตำแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 
 
 
 

 



8. กำหนดการสอบคัดเลือก  
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จะดำเนินการคัดเลือกใน 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 

9. ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือก 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลง 

มาตามลำดับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาล ตาม 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
                 (นางปฏิมา  สังฆะมณี)   
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก 1  
เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่  

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
พ่ึงพิงภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ดังนี้  

(1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ำ                 

การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือ                  
การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น  

(3) ให้บริการด้านสุขภาพข้ันพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การ 
กับกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น             
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขึ้นพ้ืนฐาน และการ
ประเมินกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผลเบื้องต้น                
การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก 
การดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะสมองเสื่อมหรือมอีาการทางสมอง เป็นต้น  

(4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  

(5) การประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได ้
อย่างถูกต้อง  

(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)  
(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ 

กายภาพบำบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
 

2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทีม่ีสิทธิไดร้ับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ 

เวลาที่เสียไป จะต้องมเีวลาการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายการบุคคล (Care plan)  

ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้  
(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน  

70 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท  
(1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลางจำนวน  

70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดย
ได้รับอนุมตัิให้ใช้หลักสูตรจากรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท  

(2) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) น้อย 
กว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น  

(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ไม ่
ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 



3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
(1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกตอ่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
(2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นทีซ่ึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร่วมกับผู้บริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประจำ ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนัก 
บริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่วโมง จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 

4. การกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน  
(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบรบิาลท้องถิ่นให้ 

เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัต ิ
(2) ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งไดร้บั 

มอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  

(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือ 
ประเมินผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  

 
 

 
 
 


