
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราคาตอบแทน และการจายคาตอบแทน 

ของอาสาสมัครบริบาล  เทศบาลตำบลกุดสิมคุมใหม 
*************************** 

 ขอ ๑ คุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินและลักษณะตองหามของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
  (๑) มีอายุไมต่ำกวา 18 ป บริบูรณ 
  (๒)  เปนผูที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรมโดย
ไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
  (๓) มีภูมิลำเนาอยูในเทศบาลตำบลหวยยาง ตามท่ีไดรับคำสั่งหรือชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงจากผูบริหารทองถ่ินแหงนั้น 
  (๔) ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่น ซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ ผูปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน 
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจำ 
  ขอ 2 ขอบเขตและเง่ือนไขการทำหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
   อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น มีหนาท่ีชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ภายใตการกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นท่ี ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังนี้  
   (๑) ชวยดูแลสุขภาพสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  
  (๒) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู สูงอายุที ่มีภาวะพึ ่งพิง เชน การอาบน้ำ                   
การทำความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การขับถาย การ
ไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน  
  (๓)  ใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพภายใต
การกำกับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นท่ี ไดแก การพยาบาลพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน การ
ประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตร
ประจำวันที่ไมซับซอนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ การทำแผลเบื้องตน การประเมินสัญญาณชีพ 
การดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมท่ีมีภาวะสมองบกพรองระยะแรก การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
สมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน  
 (๔)  การใหคำปรึกษาดานสุขภาพเบื ้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับ
หนวยงานตาง ๆ  
  (๕)  ประเมินปญหาในการดูแลผู สูงอายุที ่มีภาวะพึ ่งพิงเบื ้องตนและประสานงานในการสงตอ 
ไดอยางถูกตอง  
   (๖)  การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
  (๗)  ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงดานสุขภาพพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพ 
บำบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
 
 
 

ขอ ๓ อัตรา... 
 
 

 



-๒- 
 
  ขอ 3 อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
  อาสาสมัครบริบาลทองถิ ่นท่ีมีส ิทธิไดร ับเงินคาตอบแทนเพื ่อเปนคาปวยการชดเชยการงาน 
หรือเวลาท่ีเสียไป จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  
  (๑) อาสาสมัครบริบาลทองถิ ่นคนใดไดปฏิบ ัต ิหนาที ่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไมนอยกวาวันละ ๘ ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ ๒๐ วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตรา ดังนี้  
      (๑.๑) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง จำนวน 
๗๐ ชั่วโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
                  (๑.๒) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง จำนวน 
๗๐ ชั่วโมง และผานการอบรมหลักสตูรฝกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลทองถ่ิน จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุ
แหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรม โดยไดรับ
อนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดร ับเงินคาตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
   (๒) อาสาสมัครบริบาลทองถิ ่นคนใดไดปฏ ิบ ัต ิหนาที ่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
นอยกวา ๒๐ วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจำนวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น  
  (๓)  อาสาสมัครบร ิบาลทองถ ิ ่นคนใดได ปฏิบ ัต ิหน าท ี ่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
ไมครบ ๘ ชั่วโมง แตไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน  
 ขอ ๕ การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
  (๑) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน 
  (๒)  เมื่อบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นท่ี ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมกับผูรับบริการในพ้ืนท่ี ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน หยุดปฏิบัติหนาท่ีเปนประจำ 
ปฏิบ ัต ิหน าท ี ่ ไม ม ีประส ิทธ ิภาพ เป นต น ให เสนอความเห ็นให องคกรปกครองส วนทองถ ิ ่นพิจารณา 
ใหอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินพนจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 (๓) ภายในระยะเวลา ๓ ป นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพิ่มเติม
นักบริบาลทองถ่ิน จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหครบ ๑๒๐ ชั่วโมง     จากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรม โดยไดรับอนุมัติ  ใหใชหลักสูตรจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
   ขอ ๖ การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน  
  (๑) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ให
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีท่ีปฏิบัติ 
  (๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถ ิ ่นขอความรวมมือบุคลากรว ิชาช ีพด านสุขภาพในพื ้น ท่ี 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  
  (๓)  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อประเมินผล 
การดำเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหนวยงานหรือบุคคล                
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
 

 


