
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 อัตรา เพ่ือดูแล
ผู้สู งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเ พ่ือดูแลผู้สู งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ของ
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราช
กฤษฎีกาให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  
    อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

รายละเอียดขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปรากฏอยู่ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

2. คุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

 

(1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
(2) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สู งอายุขั้นกลาง จ านวน 70 ชั่วโมง ของ

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มี
การอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  (ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะ
ได้รับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 ชั่วโมง โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดจะด าเนินการจัดเองหรือจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น) 

(3) มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับค าสั่งช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 

 (4) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

 

 3. การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4–11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 032-692249  

/3.2 หลักฐาน... 
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 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว  

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)   จ านวน 1 รูป 
 (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 
 (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส  
 ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่ชื่อ/นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ 
 

 3.3 เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 

  4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและการ
เลือกสรร  ในวันที่ 13 สิงหาคม  2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 5. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ จะด าเนินการเลือกสรรผู้ที่มีความเหมาะสมในการเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่  13 สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่สอบคัดเลือกให้แต่งกาย
ด้วยชุดสุภาพ 
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาล 
ทองถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรด้วยการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 
ความสามารถในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ดูแลและช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้สามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและหากเป็นผู้ที่มี 
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณพิีเศษ 
 7. ประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จ านวน 2 ราย 
ตามล าดับคะแนนที่ได้จากการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่     3  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายประกอบ  คงทัพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ 



........../............/....... 
รายละเอียดขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่   3  สิงหาคม  2563 

 
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ า การ

ท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย 
การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 

 (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้
การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การ
ประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
กิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การท าแผลเบื้องต้น การประเมิน
สัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 

(4) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้น และประสานงานในการส่งต่อได้
อย่างถูกต้อง 

(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ

กายภาพบ าบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 
2. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ตามที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด โดยวัน เวลา 
และสถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความ
จ าเป็น หากไม่ปฏิบัติตามจักต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางราชการได้จ่ายไปในการ
ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   

 
3. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

/(1) อาสา... 
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(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่
น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตรา ดังนี้ 

  (1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 
จ านวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

  (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 
จ านวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง ของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดให้มีการ
อบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 
6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  

(2) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) น้อย
กว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใด ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ครบ 
8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 

 

4. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 

 (1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วัน 

 (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับผู้รับบริการในพ้ืน ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประจ า ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 (3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติม
นักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่วโมง จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

  
 5. การก ากับและการควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 

 (1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต้องลงเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน สถานที่ที่
ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ 

 (2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต้องได้รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมิน
สมรรถนะ จากบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต้องเข้ารับการประชุมตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
แลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 



 
 
 
 


