
 

 

 
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบัวลาย  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง   รับสมัครอาสาสมัครบริบาล   

********************************************************************************************** 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ินและเบิกค�าใช�จ�าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วมีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติว�าด�วยหลักเกณฑ�การ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือเป:นการให�บริการแก�ผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได�สิทธิการบริการด�าน
อนามัยพ้ืนฐาน การฟ?@นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดตลอดจนแนะนําการดูแล และการช�วยเหลือผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงท่ีไม�ได�รับการรักษาพยาบาล โดยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (อปท.) เป:นผู�จัดหาบุคคลใน
พ้ืนท่ีเข�ามาช�วยสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีในการดูแล และการช�วยเหลือผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคล
อ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค�
จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือทําการคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน�าท่ี “อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน” 
๑.ตําแหน�งรับสมัคร 
  อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน จํานวน ๒ อัตรา หรือตามอัตราส�วนของผู�ผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 โดยมีหน�าท่ีให�บริการแก�ผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ด�านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ?@นฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําช�วยเหลือ
ผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีไม�ได�รับการรักษาพยาบาล ได�รับรับเงินค�าตอบแทน
เพ่ือเป:นค�าปFวยการชดเชยการทํางานท่ีเสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามผนวก ๑ 

๒.คุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน 
 ๒.๑ มีอายุไม�ต่ํากว�า ๑๘ ปIบริบูรณ� 
 ๒.๒ เป:นผู� ท่ีผ�านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู�สูงอายุข�นกลาง จํานวน ๗๐ ชั่วโมง ของ
คณะกรรมการผู�สูงอายุแห�งชาติ จากหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
จัดให�มีการอบรมโดยได�รับอนุมัติให�ใช�หลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.๓ มีภูมิลําเนาในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลายหรือพ้ืนท่ีใกล�เคียงท่ีได�รับคําสั่งช�วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีในการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงจากผู�บริหารท�องถ่ินแห�งนั้น 
  
 



 
 

-๒- 
๒.๔ ไม�เป:นราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา ปฏิบัติงานในหน�วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู�บริหารส�วนท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ลูกจ�างของส�วนราชการ หรือบุคคลซ่ึง

ปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายโดยได�รับค�าตอบแทนประจํา 
(กรณียังไม�ผ�านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู�สูงอายุข้ันกลางตามกําหนด ทางองค�การบริหารส�วนตําบลบัว

ลายอาจจะพิจารณาส�งเข�ารับการอบรมก�อนทําสัญญาจ�าง) 

๓.ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผู�สนใจติดต�อสมัคร ณ สํานักองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
(โดยไม�เสียค�าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว�างวันท่ี ๔ สิงหาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ) 

๔.เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ๔.๑ สําเนาวุฒิบัตรการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาท่ีมีข�อความว�า “ได�เรียน
จบหลักสูตรแล�วอยู�ระหว�างการรออนุมัติ” จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ สําเนาทะเบียนบ�านและสําเนาบัตรประชาชน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�องอย�างละ ๑ ฉบับ 
 ๔.๓ หลักฐานอ่ืนๆ เช�น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม�
ตรงกัน เป:นต�น จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ สําเนาเกียรติบัตรผู�ดูแลผู�สูงอายุหลักสูตรฟ?@นฟูสําหรับผู�ดูแลผู�สูงอายุท่ีผ�านการอบรมหลักสูตร 
๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย 
 ๔.๕ รูปถ�าย ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 

๕.เง่ือนไขการรับสมัคร 
 ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและการรับรองตัวเองว�าเป:นผู�มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียด
ต�างๆ ในใบสมัครพร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู�สมัครไม�ว�าด�วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามวุฒิของตําแหน�งท่ีสมัคร อันมีผลทําให�ผู�สมัครไม�มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล�าว ให�ถือว�าการรับสมัครครั้งนี้เป:น โมฆะสําหรับผู�นั้น 

๖.การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก 
 องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�า
รับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 
หรือทางเว็บไซต� http://www.bualai.go.th หัวข�อประชาสัมพันธ� 
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๗.หลักเกณฑ�การคัดเลือก 
 ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะด�วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต�อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจาก
ประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตบุคลิก
และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบโดยการสัมภาษณ� ท้ังนี้อาจใช�
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น 
ความรู�ท่ีเป:นประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ� 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงานรวมท้ังสังคม 
สิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย�างอ่ืนเป:นต�น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเป:นของ
ตําแหน�ง 

๑๐๐ การสัมภาษณ� 

รวม ๑๐๐  

๘.กําหนดการสอบคัดเลือก 
 องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 

๙.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยเรียงลําดับ
ท่ีได�คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
หรือทางเว็บไซต� http://www.bualai.go.th หัวข�อประชาสัมพันธ� 

  องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือเป:นอาสาสมัครบริบาล ตาม
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ดังนั้น หากผู�ใดแอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือท�านได�รับคัดเลือก หรือมี
พฤติการณ�ในทํานองเดียวกันโปรดอย�าได�หลงเชื่อ และแจ�งให�องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย ทราบด�วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 
( นายสมบูรณ�   พันธ�ทอง ) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 
 
 



 
ผนวก ๑ 

หลักเกณฑ
 วิธีการ เง่ือนไข อัตราค�าตอบแทน และการจ�ายค�าตอบแทนของ 

อาสาสมัครบริบาลท*องถ่ินขององค
กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 

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

๑. ขอบเขตและเง่ือนไขการทําหน�าท่ีของอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน 
    อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน มีหน�าท่ีช�วยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการดูแลผู�สูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ภายใต�การกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด�านสุขภาพในพ้ืนท่ี  
ซ่ึงได�รับมอบหมายจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังนี้ 
  ๑) ช�วยดูแลสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง/บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
  ๒) ช�วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืน
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เช�น การอาบน้ํา การรักษาความสะอาด การแต�งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย�าย 
การใช�อุปกรณ�ช�วยเหลือ การขับถ�าย การไปพบแพทย� การรับประทานยา เป:นต�น 
  ๓) ให�บริการด�านสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป:นการดูแลสุขภาพ
ภายใต�การกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด�านสุขภาพในพ้ืนท่ี ได�แก� การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ?@นฟู
สมรรถภาพเบ้ืองต�น การประเมินสุขภาพเบ้ืองต�น เช�น การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันข้ันพ้ืนฐานและการประเมินกิจวัตรประจําวันท่ีไม�ซับซ�อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร�าใน
ผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง การทําแผลเบ้ืองต�น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแล
เรื่องยาเบ้ืองต�น กิจกรรมกระตุ�นสมองในกลุ�มท่ีมีภาวะสมองบกพร�องระยะแรก การดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะ
สมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป:นต�น 
  ๔) การให�คําปรึกษาด�านสุขภาพเบ้ืองต�นกับครอบครัวและประสานความช�วยเหลือกับ
หน�วยงานต�างๆ 
  ๕) ประเมินปjญหาในการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเบ้ืองต�นและประสานงานในการส�ง
ต�อได�อย�างถูกต�อง 
  ๖) การบริการให�การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
  ๗) ช�วยเหลือดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงด�านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ?@นฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบําบัดอ่ืนๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

๒. อัตราค�าตอบแทนและการจ�ายค�าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน 
 อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินท่ีมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนเพ่ือเป:นค�าปFวยการชดเชยการทํางานเวลาท่ี
เสียไป จะต�องมีเวลาในการปฏิบัติหน�าท่ี ดังนี้ 

๑) อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินคนใดได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
ไม�น�อยกว�าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม�น�อยกว�าเดือนละ ๒๐ วัน จะได�รับเงินค�าตอบแทนตาม
อัตรา ดังนี้ 
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  (๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินท่ีผ�านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู�สูงอายุข้ันกลาง 
จํานวน ๗๐ ชั่วโมง จะได�รับเงินค�าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
  (๑.๒) อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินท่ีผ�านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู�สูงอายุข้ันกลาง 
จํานวน ๗๐ ชั่วโมง และผ�านการอบรมหลักสูตรฝoกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท�องถ่ิน จํานวน ๕๐ ชั่วโมง ของ
คณะกรรมการผู�สูงอายุแห�งชาติ จากหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจัดให�
มีการอบรมโดยได�รับอนุมัติให�ใช�หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได�รับเงินค�าตอบแทน
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
    ๒) อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินคนใดได�ปฏิบัติหน�าท่ี ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
น�อยกว�า ๒๐ วัน ให�มีสิทธิได�รับค�าตอบแทนตามสัดส�วนจํานวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น   

    ๓) อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินคนใดได�ปฏิบัติหน�าท่ี ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม�ครบ ๘ ชั่วโมง แต�ไม�น�อยกว�า ๔ ชั่วโมง ให�นับเป:นครึ่งวัน 

๓. การพ�นจากการเป:นอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน 
 ๑) ยื่นหนังสือแจ�งความประสงค�ลาออกต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๓๐ วัน 
 ๒) เม่ือบุคลากรวิชาชีพด�านสุขภาพในพ้ืนท่ีซ่ึงได�รับมอบหมายจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ร�วมกับผู�รับบริการในพ้ืนท่ี ประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินในการดูแลผู�สูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงแล�วเห็นว�า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานท่ีไม�เหมาะสมต�อการปฏิบัติหน�าท่ี เช�น หยุด
ปฏิบัติหน�าท่ีเป:นประจํา ปฏิบัติหน�าท่ีไม�มีประสิทธิภาพ เป:นต�น ให�เสนอความเห็นให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินพิจารณาให�อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินพ�นจากการปฏิบัติหน�าท่ี 
 ๓) ภายในระยะเวลา ๓ ปI นับแต�วันท่ีเริ่มปฏิบัติหน�าท่ีไม�ผ�านการอบรมหลักสูตรฝoกอบรมเพ่ิมเติม
นักบริบาลท�องถ่ิน จํานวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู�สูงแห�งชาติให�ครบ ๑๒๐ ชั่วโมง จากหน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจัดให�มีการอบรมโดยได�รับอนุมัติให�ใช�หลักสูตรจาก
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

๔. การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 ๑) ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดให�มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน
ให�เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีท่ีปฏิบัติ 
 ๒) ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินขอความร�วมมือบุคลากรวิชาชีพด�านสุขภาพในพ้ืนท่ีซ่ึงได�รับ
มอบหมายจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน 
 ๓) ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินทุกๆ ๓ เดือน เพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงาน รับฟjงปjญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน�วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีในการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงของอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน 


