
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราซ 

เรื่อง ร บัสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ด ว้ยกระทรวงมหาดไทยไดฺ้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถินเพือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ 

พึ ง่พิง ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที ม่ีว ตัถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตาม~ญชีท้ายพระราซกฤษฎีกา 

การให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไขป้ญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ พ ศ.๒๕๖๓ ไปยังสํ~กงานสภา 

พ ฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณัากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอ~มัติในหลักการเพื่อของใช้จ่าย 

เงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่า่ น 

ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการ ซักซ้อม การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาล 

ท้องถิ่นเพี่อดูแลสู้งอายุ่,~ภาวะ~งพิง ทั ง้นี้ตามหนัง่สือกระทรวงมหาด~เทย ด่วน~ด มท ๐ มท ๐๘๑๙.๒/ว 

๔๒๕๓ ลงวันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด งันั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราชจึงประกาศรับ 

สมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับ 

การฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ซึง่เป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน ๗๐ 

ั ว่โ3~ง (ของกรมอนามัย) 

๑* ตำแหน่งรับสมัคร 

ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อ ตัรา 

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผ้สงอายที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นธาน การฟื้นฟสมรรถภาพ 

บ บ ,, 
,~~, ~ 

และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ 

การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสาร 

หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ~ัีน 

๒. คณสมบัติทั่วไปของผู้สมัฺคร 

๒.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

๒.๒ มีภูมิลำเนาอยูในตำบลเขาไชยราช 

๒.๓ ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ ง่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 

ผ ป้ภิบัติงานในหน่วยงานของรั~ หรือรัธวิสาหกิจ ผ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลกจ้างของส่วนราชการ 

ข =,, ~~ ~ลฺ บ บ 

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 

,/๓. ระยะเวลาการรับส~ค่ร... 
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๓. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถาน บสมัคร 

ร บัสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๕ ก นัยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทำการ) 

ณ สำน กังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จ งัหวัดชุมพร ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การสมัคร) 

๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 

ผ้สูมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสิาเนารับรองความถูกต้อง จิานวน ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ด งันี้ 

๔.๑ ทะเบียใ~บ้าใเฉบับจริง พร้อ:~jสำเ~เา จำใเวใ~ ๑ ฉบับ 

๔.๒ บ ตัรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉ~บ 

๔.๓ รปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิว้ หรือ ๑.๕ นิว้ 

(ถ่ายไวไม่เกิน ๖เดือน) จ 'ํานวน ๑ รป 

บ 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 

๕.๑ ผ้ เูข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัว่เองว่าเป็นผู้มี 

คุ ณสมบั'ติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 

ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก 

ผ้สูมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อ นัมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่ๅการรับ 

สมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสิาหรับผู้นั้น 

*,/ ~ 1 o.,/ <::* 9/ ๐ /้ ~* Y./ i ~4 9., ๐., ๐,, ~ <; ~~ 

๕.๒ ผูทผานการคดเลอกตองทาบนทกขอตกลงระหวางบุคคลทเดรบการคดเลอก เดยม 

เงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช เมื่อฝาน 

การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดแลผ้สงอายที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา ๑ ปี เว้นแต่มี 

cu บบ q 

เหตุผลความจำเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์การ 

บริหารส่วนตำบลเขาไชยราช เพื่อนำส่งคืนส่วนราซการที่จั~กอบรม 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มี~ทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรรเป็นอาสาสมํค่รบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บอ~ดประชาสํม่นธ์องค์การ 

บริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จ งัหวัดชุมพร และทางเว็บไซ~ ww www.khaochairat.go.th ห วัข้อ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

๗. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

จะดำเนินการสอใ~คัดเลือก ในวันที่ ๑๘ ก นัยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องใJระๆ~ม 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไซยราช อำเภอปะทิว จ งัหวัดชุมพร 

/'๘. หลักเกณฑ์... 
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๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

ผ้สูมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ ค ะ แนน วิธีการป ระ เมิน 

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 

จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมi~ปรากฏขอ.ง~เข้าสอบ 

โดยการสัมภาษณ์ ทั ง้ 'อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณา 

จากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการ 

ป~บ~งาน ท่วงทีวาจา อุปๆ~ส่ย อารมณ์ ทัศ่นคติ คุณธรรม จ'ร่ยธรรม 

การปรับตัวเข้ากับผ้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิง่แวดล้อม ความคิดริเริ่ม 

บ 
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และ 

รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 

๑๐๐ การสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐ 

๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ ~งหาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดย 

เรียงลำดับ่ผู้ที่ได้คะแนนสูงลุดลงมาตามลำดับ่ ณ บอร์ดประชาสัม~นธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช 

อำเภอปะทิว จ งัหวัดซุมพร และทางเว็บไซต์ www.khaochairat.go.th ห วัข้อ ข่าวประชาสัม~นธ์ 

๑๐. ที ม่า/ข้อกฏหมาย 

๑๐.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและการเบิกค่าใซ้จ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๐.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๒๕๓ ลงวัน่ที ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

๑๐.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๖๔๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช จะดำเนินการคัดเลือกเ~อเป็นอาสาสมัครบริบาล 

ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ~านเมีองที่ดี ด งันั้นหากฝัเดแอบ~างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการ 

ค ดัเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชีอ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล 

เขาไชยราชทราบด้วย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ ว นัที ๒๕ เ~อน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

~ 

. 

~ 

~. 

(นายชัชวาลย์ จิตภิรมย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราซ 



เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช 

เรื่องรับสมัครและัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ลงวัน่o~ ๒๕ ~งหาคม ๒๕๖๓ 

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

ชื อ่<ง้~าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลฬองถิ่น 

๑. ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ภาย์เต่'การกำ~บ่ดูแลของบุคลากรวิชา~พ~านสุขภาพ~พื้นที่ ~ง ~งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด งั ด งันี้ 

(๑) ช ว่ยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่~ภาวะพึ่งพิง 

(๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจิาวํน่สำหรับผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบนํ้า การทำ 

ความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย 

การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 

(๓)ให้บริการด้านสุ~|ภาพขั้นพื้นฐาน(Basic health care service)เป็นการดูแลสุขภาพภาl/ใต้ 

การกำกับ่ของบุคลากรวิชาซีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การ~นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น 

การประเมินสขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้น~าน '' '=·'' 

และการประเมินัญณูาณีพการดแลเ~องยาเบื้อง~น~~จกรรมกระ~สมองในก่มที่มีภา'วะสมองบกพร่อง 

ระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 

(๔) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน 

ต่
าง ๆ 

(๕) ประเมิน<ป้ญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้ 

อย่างถูกต้อง 

(๖) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (care Plan) 

(๗) ช่ วยเหลือดแลผ้สงอายที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสขภาพพื้น~าน การฟื้นฟสมรรถภาพ 
cu <u บ 9 จ ~a ~ 

และกายภา~~บำบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการ<~กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

๒. อ ตัราค่าตอบแทนและการจ่ายี่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 

จะต้'องมีเวลาในการป~~ติหน้าทีดัง,~ 

(๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าทีตามแผนการดูแลรายบุคคล (care Plan) 

ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชัว่โมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ ว นั จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 

(๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 

จำนวน ๗๐ ชัว่โมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๑.๒) อาสาส~ครบริบาลท้องถิ่ใเที่ฝา~เการอบร:เjหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้ใเกลาง 

จำนวน ๗๐ ชัว่โมง และฝานการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๕๐ ชัว่โมง 

ของคณะกรรมการผ้สงอายแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครั~ ภาคเอกซน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

<u q, <, .*a 

ที จ่ัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให~ช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณลุ่ข จะได้รับเงิน 

ค่าตอบแทนเดือนละ ๖๐๐๐ บาท 

(๒) อาสาสมัค่รบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าทีตามแผนการดูแลรายบุคคล (care Plan) 

น้อยกว่า ๒๐ ว นั ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันใ~ปฏิ~ติงานในเดือนนั้น 

(๓) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบ~หน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (care Plan) ไม่ครบ 

๘ ซัว่โมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชัว่โมง ให้นับเป็นครึ่งัน 

ต่
าง ๆ 

9./ 

/๓. การพนจาก... 



-๒-

๓. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

(๑) ยืน่หนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ว นั 

(๒) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นํร่วมกับ 

ผ้บริการใน~~~~ ประเมินผลการป~บั~หน้า~ของอาสาสมัครบริบาล9~องถิ่9~การดแลผ้สงอายที่มีภาวะฟิง~งแล้ว 

ข c,J บ <u บ จ 

เห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิ~ติหน้าที่เป็นประจำ 

ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 

ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการป~ป๋ติ่หน้าที่ 

(๓) ภายในระยะเวลา ๓ ปี น บัแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ฝานการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม 

นักบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๕๐ ชั ง่โมง ของคณะกรรมการผู้สงอายุแห่งชาติ ให้ครบ ๑๒๐ ชั ง่โมง 

จากหน่วยงานภาครั~ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้อง~ที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนมัติให~ช้ 

d~ 9 

หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๔. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน 

(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบ~ 

(๒)ให้องค์กรปกครองํ่วนท้องถิ่นขอค.วาม่วมมือบุคล.ากรว:~ชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ 

ซึ ง่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิ~ติงานและประเมินสมรรถนะ 

ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

(๓)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อประเมินผล 

การดำเนินงาน ร บัศ่งป้ณูหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงาน 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 


