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ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

******************************* 
  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อท0023.3/ว 3461 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ลงวันที่  30 กรกฎาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้แผน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู 
เศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  พ.ศ.2563  โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
จ านวน 2 กิจกรรม 1) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้แก่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2) การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็ นค่าตอบแทนให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการตลอดจนการแนะน า ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
สามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จะถามทุกคนในพ้ืนที่เข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงนั้น 
  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับ
การอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นดังนี ้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (โดยจะต้องเข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจนครบหลักสูตรก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น) จ านวน 2 อัตรา 
 มีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน า ดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5 ,000 บาท (ตาม
เอกสารแนบท้าย)  

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2.2 ภูมิล าเนาในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาอ าเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง 

 2.3 ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

  
/3. หลักฐาน...... 
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3. หลักฐานการรับสมัครระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 

 3.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.3 ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

3.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 

 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม
ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 สิงหาคม  2563 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์
จะเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

6. วิธีการคัดเลือก / ก าหนดการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตาม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ท างาน 
ทัศนคติ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน ส่งข้อความ
เข้าใจบริบทของพ้ืนที่ โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น จ านวน 50 คะแนน 

7. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาจะท าการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภ าษณ์ในวันที่   
6 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  

8. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากที่สุด จ านวน 2 อันดับ จากผู้
เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด หากผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากัน เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาจะพิจารณาจากล าดับ
ที่สมัครสอบ ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครมีจ านวนเท่ากับอัตราที่ประกาศรับสมัครเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาจะถือ
ว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ 

9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการอบรมตาม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 
6 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาท าสัญญาหรือข้อตกลง
ตามที่เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาจะเรียกล าดับถัดไป
ขึ้นมาแทน 
 จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
   (นายไพโรจน์ พวงศิริ) 
   นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา  
 



 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

******************************** 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครที่บ้านท้องถิ่น
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 อัตรา ของเทศบาลต าบลไผ่ด า
พัฒนา จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. ท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาและหนังสือค้ าประกันกับเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีเงื่อนไขว่า “ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา เมื่อผ่านการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
เป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญายินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม” 
  2. เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจ านวน 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง 
  3. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้รับมอบหมายจากองค์กรของส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
   3.1 ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
   3.2 ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น 
การอาบน้ า การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
   3.3 ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic  Health care service) เป็นการดูแล
สุขภาพภายใต้การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้น
พ้ืนฐาน และการประเมินกิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การท า
แผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมอง
บกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสื่อมหรืออาการทางสมอง เป็นต้น  
   3.4 การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ 
   3.5 ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเริ่มต้นและประสานในการส่ง
ต่อได้อย่างถูกต้อง 
   3.6การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
   3.7 ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และกายภาพบ าบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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  4.อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
   4.1 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์ใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล
(Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับค่าตอบแทนตามอัตรา ดังนี้ 
    4.1.1 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ขั้นกลาง จ านวน 70 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท  
    4.1.2 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแล
รายบุคคล(Care Plan) ไม่น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิ์ได้เงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนมากที่ปฏิบัติงานใน
เดือนนั้น 
    4.1.3 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแล
รายบุคคลไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวัน 
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