
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
เรื่อง   การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 

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

ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0819.2/4253      เรื่องโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563 ที่กระทรวงไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง  ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ตามบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  พ.ศ.2563  โดยมีกิจกรรม
ภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  จ านวน  2  กิจกรรม  ได้แก่  1)การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง
ให้แก่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และ  2)การจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้แก่เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ประกอบกับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย  
พ.ศ.2562  เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ได้รับ
สิทธิการบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ  
ตลอดจนการแนะน า  ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข  โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้จัดหารบุคคลในพ้ืนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่
ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (โดยจะต้องเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี 

ภาวะพ่ึงพิงจนครบหลักสูตรก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)  จ านวน  2  อัตรา 
  มีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุทีมีภาวะพ่ึงพิง  ด้านอนามัยพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและกายภาพบ าบัด
ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ตลอดจนแนะน าการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการ
รักษาพยาบาล  ได้รับเงินค่าตอบแทน  เดือนละ  5,000  บาท  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 
2.3 ไม่เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือบุคคล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
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3. หลักฐานการรับสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อม 

ทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด  มายื่นในวันรับสมัครสอบ  ดังนี้ 
3.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
3.3 วุฒิการศึกษาฉบับจริง  พร้อมส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 
3.4  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  รูป 
3.5  ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จ านวน  1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่   5 - 7  สิงหาคม  2563  (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)            
ณ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร ในวันเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  
073-373-445 
 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

รับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
และเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ในวันที่   8  สิงหาคม  2563    ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

6. วิธีการคัดเลือก/ก าหนดการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่ 

ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยการสอบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ท างาน  ทัศนคติ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุและความรู้เกี่ยวกับ  ความ
เข้าใจกับงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน  ตลอดจนความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่   โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น         
จ านวน  50  คะแนน 
   

7. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  จะท าการคัดเลือกโดยวิธีการ

สอบสัมภาษณ์ในวันที่  10  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 
 

8. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากที่สุด  จ านวน  2  อันดับ  จากผู้เข้า 

รับการคัดเลือกทั้งหมด  หากผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  จะพิจารณาจาก
ล าดับที่สมัครสสอบ  ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครมีจ านวนเท่ากับอัตราที่ประกาศรับสมัครองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแหร จะถือว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ 
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9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ 

คัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในวันที่  10 สิงหาคม  2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  หาก 
ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาท าสัญญาหรือข้อตกลงตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหรก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ  
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหรจะเรียกล าดับไปขึ้นมาแทน 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ 5 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563  
 
 
 
 

     (นายอับดุลการิม ยุมอ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

เรื่อง   การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

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

  ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  จ านวน  2  อัตรา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแหร  จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. ท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาและหนังสือค้ าประกันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  โดยมีเงื่อนไขว่า  “จะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแหร  เมื่อผ่านการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะ
พ่ึงพิงเป็นระยะเวลา  1  ปี  หากไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญายินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่าย
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม” 

2. เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดย 
ใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง  จ านวน  70  ชั่วโมงของอนามัย  วัน  เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  มี 
หน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากร
วิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่  ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  (1)  ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  (2)  ช่วยเหลือดูแลปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  เช่น  การอาบน้ า   
การท าความสะอาดร่างกาย  การแต่งตัว  การรับประทานอาหาร  การเคลื่อนย้าย  การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ  การ
ขับถ่าย  การพบแพทย์  การรับประทานยา  เป็นต้น 
  (3)  ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน  (Basic health care service)  เป็นการดูแลสุขภาพ
ภายใต้การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่  ได้แก่  การพยาบาลพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เบื้องต้น  การประเมินสุขภาพเบื้องต้น  เช่น  การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน  
และการประเมินกิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป  การประเมมินภาวะซึมเสร้าในผู้สูงอายุ  การท าแผล
เบื้องต้น  การประเมินสัญญาณชีพ  การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น  กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมมอง
บกพร่องระยะแรก  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง  เป็นต้น 
  (4)  การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานต่างๆ 
  (5)  ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้
อย่างถูกต้อง 
  (6)  การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล  (Care Plan) 
  (7)  ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และ
กายภาพบ าบัดอ่ืนๆ  ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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4. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลา 

ที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล         

(Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
(2) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลาง     

จ านวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลาง      

จ านวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง   ของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่จัดให้
มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 
6,000 บาท 

(4) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล           
(Care Plan)        น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

(5) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล          
(Care Plan) ไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 

5. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
(1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

30 วัน 
(2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซ่ึงได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นร่วมกับผู้บริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประจ า ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม 
เพ่ิมเติม  นักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่งโมง               
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

6. การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล 

ท้องถิ่น  ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ 

ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ   
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือ 
ประเมินผลการด าเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงาน    หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ
พ่ึงพิง   ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
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