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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ 
เร่ือง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

------------------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ว ันท่ี                   
8 มิถุนายน2562 และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว ่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ (ฉบับที ่ 2)                         
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้สิทธิการบริการ
ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดตลอดจนแนะนำการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ี เข้ามา
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง 

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป
เพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าท่ี “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา หรือตามอัตราส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงโดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู ้สูงอายุที ่ม ีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื ้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีไม่ได้รับการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็น
ค่าป่วยการชดเชยการทำงานท่ีเสียไป เดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตามผนวก 1 

 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

 2. เป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลางจำนวน 70 ช่ัวโมงของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม
โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี 
 4. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึง่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 
 (กรณียังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลางตามกำหนด ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลละแออาจจะพิจารณาส่งเข้ารับการอบรมก่อนทำสัญญาจ้าง) 
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3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร 
    ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธนัวาคม 2564 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
    1. สำเนาวุฒิการบัตรการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาท่ีมีข้อความว่า                   

“ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับ 
   2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
   3. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน 

เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ 
  4. สำเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรฟื้นฟูสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร 

70 ช่ัวโมงของกรมอนามัย 
  5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
 

5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและการรับรองตัวเองว่าเป็นผู ้มี  

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมคัร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็น โมฆะสำหรับผู้นั้น 
 

         6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารสวนตำบลละแอ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรและผู้ได้รับการ
เลือกสรรฯ ให้ทราบ ในวันที่ 27 ธันวาคม  2564 ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ และทาง
เว็บไซต์http://www.laae.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ ์
 

         7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
              ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรม
ท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม 
หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู ้ร ่วมงาน รวมทั ้งสังคม สิ ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็น
ต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจำเป็นของตำแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
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  8. กำหนดการสอบคัดเลือก 
 องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จ ังหว ัดยะลา จะดำเน ินการค ัดเล ือก                                     
ในวันท่ี 29 ธันวาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ 

 

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี 30 ธันวาคม  2564 ภายในเวลา 15.00 น. โดยเรียงลำดับ

ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และ
ทางเว็บไซต์ http://www.laae.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมี
พฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ทราบด้วย 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  
  
 

(นางดารินา สะมะแอ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 1 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของ 

อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
************************* 

1. ขอบข่ายและเง่ือนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าท่ีช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 

พึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ีซึ่งได้รับ 
มอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิ/บุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมี 

ภาวะพึ่งพงิ เช่น การอาบน้ำ การรักษาความสะอาด การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคล่ือนย้าย 
การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 

(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้ 
การกำกับของบุคคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้น 
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานและการ
ประเมินกิจวัตรประจำวันท่ีไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นท่ีมีภาวะพึ่งพงิ การทำแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบ้ืองต้น กิจกรรมกระตุ้นสมอง 
ในกลุ่มท่ีมีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 

(4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบ้ืองต้นกับครอบครัวและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ 
(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเบ้ืองต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง 
(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด

อื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงาน 

เวลาท่ีเสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 

ไม่น้อยกว่าวนัละ 8 ช่ัวโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
   (1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 

จำนวน 70 ช่ัวโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
   (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง                               

จำนวน 70ช่ัวโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ช่ัวโมง 
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงิน ค่าตอบแทน
เดือนละ 6,000 บาท 

/ค่าตอบแทน… 
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          2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
          3) อาสาสมัครบ ริบาลท้องถิ่น คน ใดได้ปฏิ บัติหน้าท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)                
ไม่ครบ 8 ช่ัวโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 

3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
           1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 30 วัน 
           2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ีซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับผู้รับบริการในพื้นท่ี ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพงิแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น หยุดปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นประจำ ปฏิบัติหน้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
           3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม 
เพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ครบ 120 ช่ัวโมง 
จากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้ 
หลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
 

4. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
         1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีท่ีปฏิบัติ 
         2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ีซึ่งได้รบั 
มอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ 
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
        3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือนเพื่อประเมินผลการ
ดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปล่ียนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคล
ท่ีเกีย่วข้องเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
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