
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

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

  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๒๕๓ เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น               
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาล 
ท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชี 
ท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม                
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมภายใต้ 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑)การจัดสรร 
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิงให้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ ๒)การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกอบกับตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ได้รับสิทธิ 
การบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจน 
การแนะน า ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข โดยให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงมีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีความ
ประสงค์เพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน” รายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งรับสมัคร 

 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (โดยจะต้องเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจนครบหลักสูตรก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) จ านวน ๒ อัตรา  
 มีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ 
กายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล และ
ช่ วย เห ลื อผู้ สู งอ ายุที่ ไม่ ได้ เป็ น การรั กษ าพยาบาล  ได้ รั บ เงิน ค่ าตอบแทบ  เดื อนละ ๕ ,๐ ๐ ๐  บ าท                                 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 

๒. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 

 ๒.๑ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
 ๒.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๒.๓ ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าผู้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน   
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
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3. หลักฐานการรับสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้ง 
น าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้  
 ๓.๑ ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 3.5 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 

4. ระยะเวลาในการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จะรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ตั้งแต่วันที่                  
7 -21 สิ งหาคม ๒๔๖๓ ณ  องค์การบริหารส่ วนต าบล อีปาด ตั้ งแต่ เวลา 08 .30 น . – 16 .30 น .                         
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
 

5. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มี
ความประสงค์เพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๔๖๓ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารสวนต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๖. วิธีการคัดเลือก/ก าหนดการคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เพ่ือท าการ
คัดเลือกบคุคลเพ่ือท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์                
การคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ท างาน ทัศนคติ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุและ
ความรู้เกี่ยวความเข้าใจกับงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน ตลอดจน ความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ โดยมีคะแนนรวม
ทั้งสิ้น จ านวน ๔๐ คะแนน 
 

๗.วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจะท าการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 สิงหาคม 
๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารสวนต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 

๘.เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจาการการสัมภาษณ์มากที่สุด จ านวน ๒ อันดับ จากผู้เข้ารับ 
การคัดเลือกทั้งหมด หากผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากัน องค์การบริหารส่วนต าบล อีปาด จะพิจารณาจากล าดับที่ 
สมัครสอบ ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครมีจ านวนเท่ากับอัตราที่ประกาศรับสมัครองค์การบริหารส่วนต าบล อีปาด              
จะถือว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ 
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เอกสารแนบท้าย 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น      
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๒ อัตรา ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อีปาด จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 ๑.ท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาและหนังสือค้ าประกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด อ าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเงื่อนไขว่า “จะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาด เมื่อผ่านการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พ่ึงพิงเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี หากไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญายินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไป ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งคนส่วนราชการที่จัดฝึกบรม” 
 ๒.เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยใช้
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย วัน เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบ                
ในภายหลัง 
 ๓.หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
พ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพต้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งไต้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๓.๑ ชว่ยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  ๓.๒  ช่ วย เหลือดูแลการปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้ สู งอายุที่ มีภาวะพ่ึ งพิ ง                     
เช่น การอาบน้ า การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์  
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
  ๓.๓ ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพ 
ภายใต้การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การพ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น 
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน 
กิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การท าแผลเบื้องต้น การประเมิน 
สัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
  ๓.๔ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๓.๕ ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่ง 
ต่อได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๖ การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
  ๓.๗ ชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต้านสุขภาพพ้ืนฐาน การพื้นฟูสมรรถภาพ และ 
กายภาพบ าบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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 ๔.อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ เวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  ๔.๑ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้ าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล                   
(Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตรา ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นกลาง 
จ านวน ๗๐ ชัว่โมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
   ๔.๑.๒ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแล รายบุคคล 
(Care Plan) น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้มีสิทธิได้เงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
   ๔.๑.๓ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล 
(Care Plan) ไม่ครบ ๘ ขั้วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
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