
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 
เร่ือง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

---------------------- 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ          
ที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย      
พระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม     
ท ี ่ ได ้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563                     
ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื ่อพิจ ารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี     
อนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าวนั้น 
  ในการนี้กระกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหรือสั่งการ ซักซ้อม การดำเนินโครงการ
อาสาสมัครบร ิบาลท้องถิ ่น เพ ื ่อดูแลผู ้ส ูงอายุที ่ม ีภาวะพึ่ งพ ิง ทั ้งน ี ้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                     
ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ มีผลบังคับใช้ต ั ้งแต่ ว ันที ่  8 มิถ ุนายน 2562 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 23752 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์           
จะเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องเข้าการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ช่ัวโมง (ของกรมอนามัย) นั้น 
  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าท่ี “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”  
 

1. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร 
 ตำแหน่ง     อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    จำนวน    1   อัตรา 

 โดยมีหน้าที ่ให้บริการแก่ผู ้สูงอายุที ่ม ีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื ้นฟูสมรรถภาพ         
และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ 
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถ่ิน 
 (ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290    
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 : เรื่องการกำหนดหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทน ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) 
 2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 
 2.3 เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีเจตคติที่ดีต่อการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
 2.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคล ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 
 2.5 การแต่งกาย ชุดสุภาพ เรียบร้อย ท้ังการยื่นสมัครและสอบสัมภาษณ์ประเมินคุณลักษณะ  
3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ผู้ท่ีสนใจสมัครติดต่อ ณ ห้องงานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ตั้งแต่  วันที่ 17 - 18  สิงหาคม 2563  
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมท้ัง
นำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
 4.1 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ 
 4.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   จำนวน 1 รูป 
 4.3 หลักฐานการศึกษา (สำเนาเอกสารท่ีแสดงคุณวุฒิท่ีจบการศึกษา)  จำนวน 1 ฉบับ 
 4.4 ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน     จำนวน 1 ฉบับ 
5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร      
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร      
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
6. สอบสัมภาษณ์ 
 ประเมินคุณสมบัติ คุณลักษณะ โดยคณะกรรมการ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ป๋ัง ต้ังแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที ่ปรากฏของผู ้ เข ้าสอบโดยการ
สัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที ่เป็นประโยชน์ต ่อการ
ปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจำเป็นของตำแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น เกณฑ์การให้คะแนน ต้องได้รับคะแนนการประเมิน 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยเรียงลำดับผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุด (2 คน) เรียงลำดับจนถึงผู ้ที ่ได้คะแนนน้อยที่สุด         
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั ้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก       
หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื ่อ และแจ้งให้เทศบาลตำบลแม่ปั ๋ง อำเภอพร้าว   
จังหวัดเชียงใหม่ ทราบด้วย 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
     

    ประกาศ ณ วันท่ี 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
      

 

(นายอรุณ   ธนะหมี) 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ป๋ัง 

 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ือง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
*********************** 

ชื่อตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 

1. ขอบเขตและเง่ือนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าท่ีช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 
 (1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
 (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ     
การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ    
การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
 (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้ 
การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น 
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบ้ืองต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มท่ีมีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก 
การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
 (4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง  ๆ 
 (5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้      
อย่างถูกต้อง 
 (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
 (7) ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุที ่ม ีภาวะพึ่ งพิงด้านสุขภาพพื ้นฐาน การฟื ้นฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบำบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป 
จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
 (1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน ใน 1 เดือน ระยะเวลา 1 ปี จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
  (1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 
70 ช่ัวโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
 
 

/(1.2) อาสาสมัคร... 
 



-2- 
 

  (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู ้สูงอายุขั ้นกลาง   
จำนวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง    
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
จัดให้มีการอบรมโดยได้ร ับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะ ได้ร ับเงิน
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
 (2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)      
น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)        
ไม่ครบ 8 ช่ัวโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 

3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 (1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 (2) เมื ่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับผู้บริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น หยุดปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นประจำ ปฏิบัติหน้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 (3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม
นักบริบาลท้องถิ ่น จำนวน 50 ชั ่งโมง ของคณะกรรมการผู ้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั ่งโมง               
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้
ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

4. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีท่ีปฏิบัติ  
 (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขอความร ่วมมือบุคลากรว ิชาชีพด้านสุขภาพในพื ้นท่ี  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 (3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดประชุมอาสาสมัครบร ิบาลท้องถิ ่นทุก ๆ 3 เดือน                 
เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปล่ียนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ่ ในการดูแลผู ้สูงอายุ                  
ท่ีมีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 (4) จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาบริบาลท้องถิ่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการได้จ่ายไปให้แก่เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง เพื่อนำส่งคืนส่วนราชการท่ีจัดฝึกอบรม 
 


