
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
และการเบิกค่าใช้จ่าย  พ. ศ.2562  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา อุเบกษา แล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่                                      
วันที่ ๘  มิถุนายน   ๒5๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่  
18 ตุลาคม 2562และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 17345 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
เพื่อให้เป็นไปตามการด าเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.) เป็น
ผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อท าการคัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน" 

๑. ต าแหน่งรับสมัครและคัดเลือก 
 ต าแหน่ง  อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน     จ านวน     ๒    อัตรา 

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้าย
ประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ไม่จ ากัดเพศ 
2. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า ยกเว้นคุณสมบัติ 

3. อัตราค่าตอบแทน 
 จ านวน 5,000 บาท/เดือน  

4. ระยะเวลาในการจ้าง 
   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  รวมระยะเวลา 12 เดือน 



 
 

5. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ที่สนใจสมัคร ติดต่อ  ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  อ าเภอ งาว จังหวัดล าปาง            

(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม  ๒๕๖๓   เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  

6. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งน า

เอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
๑. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน    ๑   ฉบับ 
๒. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน    ๑   ฉบับ 
3. รูปถ่าย ๑ นิ้ว        จ านวน    2   รูป 

7. ขอบเขตและเง่ือนไขการท าหน้าท่ีของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน มีหน้าที่ช่วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร้อง ดังนี้ 

๑. ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
๒. ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ า การท าความ 

สะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบ
แพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 

3. ให้บริการด้านสุขภาพข้ันพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การก ากับ 
ของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประเมิน
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันข้ันพื้นฐาน และการประเมินสัญญาณชีพ 
การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 

4. การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
5. ประเมินปัญหาในการดูแลผู้อายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้น และประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง 
6. การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
7. ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบ าบัดอื่น ๆ  

ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกรสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ในวันท่ี 30 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง หรือทางเว็ บไซต์ 
www.banrong.go.th  
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9. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับกรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติก ารศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตบุคลิกและ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ โดยการสัมภาษณ์ ทั้งนีอ้าจใช้วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม หรือพิจ ารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

๑00 การสัมภาษณ์ 
 

รวม 100  

10. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  ใน วันท่ี 31 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  

11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ภายในเวลา 13.๐๐ น.  เป็นต้นไป             
โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร้อง และทางเว็บไซต ์www.banrong.go.th  
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
    ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

       (นายประหยัด  สุวรรณโน) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  
 
 
 
 
 

 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 
*********************** 

๑. ขอบเขตและเง่ือนไขกรท าหน้าท่ีของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลบริบาลท้องถ่ิน มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้  

๑. ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 
๒. ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  

เช่น การอาบน้ า กรรักษาความสะอาด การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นตัน 

3. ให้บริการด้านสุขภาพข้ันพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การก ากับ 
ของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประ เมิน
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การประมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันข้ันพื้นฐานและการประเมินกิจวัตรประจ า
วันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประมินภาวะซึมศรในส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง การ
ท าแผลเบื้องต้น การประ เมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมอง
บกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมองเป็นต้น 

๔. การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องตันกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
๕. ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตันและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง 
๖. การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
๗. ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบ าบัดอื่น ๆ 

ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

๒. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าช่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล ( CarePlan) ไม่น้อยกว่า            
วันละ ๘ ช่ัวโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
             ๑.๑ อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลาง จ านวน                

๗๐ ช่ัวโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ  ๕,000 บาท 
1.๒ อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุช้ันกลาง จ านวน           

๗0 ช่ัวโมง และผ่ านการอบรมหลักสูตรกอบรมเพิ่ม เติมนักบริบาลท้องถ่ิน จ านวน ๕ 0 ช่ัวโมง ของคณะกรมการ
สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับ
อนุติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนมัย กระทรวงสาธารณสุขจะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,0๐๐ บาท 
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 ๒. อาสาส มัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล ( CarePlan) น้อยกว่า                 
๒ วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 ๓. อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล ( CarePlan) ไม่ครบ ๘ ช่ัวโมง 
แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 

3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 ๑. ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๒. เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับ 
ผู้รับบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
แล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า
ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความ เห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาให้อาสาส มัคร
บริบาลท้องถ่ินพันจากการปฏิบัติหน้าที่ 

3. ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาล 
ท้องถ่ิน จ านวน ๕๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ครบ 1๒๐ ช่ัวโมงจา กหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือจกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้  หลักสูตรจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

๔. การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินให้ 

เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ 
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ิน 

  3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินทุก ๆ ๓ เดือน                              
เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติง าน                    
โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อติ ดตามและประ เมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 


