
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย 
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

---------------------- 
 ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้บัญญัตินิยามคำว่า “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” หมายความว่า
บุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และกระทรวงมหาดไทย
ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลแม่อาย ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง โดยการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 2 คน เพ่ือเขารับการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและหลักสูตรการดูแลชั้นกลาง  จำนวน 70 
ชั่วโมง ของกรมอนามัยและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว เทศบาลตำบลแม่อาย   จะแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่
น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน และให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือก 
บุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน” ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. ตำแหน่งรับสมัคร 
 ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน   จำนวน 2 อัตรา 
 โดยมีหน้ าที่ ให้บริการแก่ผู้ สู งอายุที่ มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ             
และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ  
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
 3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 
 

 
3. ระยะเวลาการรับสมัคร/... 



3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2563 เวลา  08.30 – 
16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำ
เอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
 4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ 
 4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว       จำนวน 1 รูป 
 
5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 
6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่อาย 
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และทางเพจเทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่  
จ ากป ระวั ติ ส่ วน ตั ว  ป ระวั ติ ก ารศึ กษ า ป ระวั ติ ก ารท ำงาน            
จากการสั งเกตบุ คลิ กและพฤติกรรมที่ ป รากฏของผู้ เข้ าสอบ         
โดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณา   
จากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ เป็นประโยชน์        
ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
8.กำหนดการ/... 

 



8. กำหนดการสอบคัดเลือก 
 จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น. โดยเรียงลำดับผู้ที่ 
ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 เท ศ บ าล ต ำบ ล แ ม่ อ าย  จ ะ ด ำ เนิ น ก า รคั ด เลื อ ก เ พ่ื อ เป็ น อ าส าส มั ค รบ ริ บ า ล ท้ อ งถิ่ น  
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก  
หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ทราบด้วย 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
    ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
      (นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
*********************** 

ชื่อตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ำ การทำ
ความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย 
การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
 (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้  
การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น     
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพ้ืนฐาน  และการ
ประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
 (4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
 (5) ประเมนิปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้      อย่าง
ถูกต้อง 
 (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
 (7 ) ช่ ว ย เห ลื อดู แล ผู้ สู งอ ายุ ที่ มี ภ าวะ พ่ึ งพิ งด้ าน สุ ขภ าพ พ้ื น ฐาน  การ ฟ้ื น ฟู สม รรถภ าพ                    
และกายภาพบำบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
  (1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง  จำนวน 
70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
  (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง   จำนวน 
70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง  ของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จัดให้
มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 
6,000 บาท 



 (2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  น้อยกว่า 
20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ครบ 8 
ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 (1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้
บริการในพ้ืนที ่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแล้วเห็นว่า 
มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ปฏิบัติ
ห น้ าที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  เป็ น ต้ น   ให้ เสนอความ เห็ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พิ จารณ า 
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติม  นัก
บริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่งโมง  จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น         
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  
 (2 ) ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นขอความร่วมมื อบุ คลากรวิชาชีพด้ านสุ ขภาพใน พ้ืนที่  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ   
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 (3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือประเมินผล
การดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงาน   หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   ของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 


