
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  

 ---------------------------------------  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๒ คน เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยให้มีคุณสมบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ก าหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่าย
ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้  
  ๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 
  ๓. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า    ผูป้ฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
   ข้อ ๒ ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ดังนี้  
  (๑) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
  (๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ า การท า
ความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบ
แพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น  
  (๓) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การ
ก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประเมิน 
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินกิจวัตรประจ าวัน 
ที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ   การท าแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ    การดูแล 
เรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
หรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น  
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  (๔) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัว และการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
  (๕) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้น และประสานงานในการส่งต่อได้อย่าง
ถูกต้อง  
  (๖)  การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
  (๗) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   และกายภาพ 
บ าบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  ข้อ ๓ จ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑) รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมฯ  จ านวน ๒ คน 
  ข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ไดร้ับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นคา่ป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่
เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมน่้อย
กว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตรา ดังนี้  
      (๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ 
ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
  ข้อ ๕ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครและคัดเลือกฯ สามารถขอใบสมัครได้ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   คอน
สวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) หรือสอบถามทาง
โทรศัพทห์มายเลข ๐-๔๔๘๔-๘๕๖๓ 
  ๕.๑ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๑ ใบ  
        (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑ ฉบับ    
        (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
        (๔) หลักฐานการศึกษา (ส าเนาเอกสารที่แสดงคุณวุฒิที่จบการศึกษา) จ านวน ๑ ฉบับ 
        (๕) ใบรับรองแพทย์       จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๒ เงื่อนไขในการสมัคร 
        ๕.๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกจ านวน ๒ คน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเข้ารับฝึกอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง ตามแผนการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มภีาวะพ่ึงพิง  
        ๕.๒.๒ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เมื่อ
ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง อย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๑ ปี เว้น
แต่มีความจ าเป็นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
คอนสวรรค์ เพ่ือส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
        ผูส้มัคร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
ตามประกาศฯ 
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  ข้อ ๖ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการสรรหาและคัดเลือกเข้ารับ
การอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น         
ในวันที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และ
ทางเว็บไซต์ http://www. Khonsawansao.go.th  
  ข้อ ๗ วิธีการสรรหาและคัดเลือก  
  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ จะด าเนินการประเมินคุณสมบัติ คุณลักษณะ โดยคณะกรรมการ 
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
  ข้อ ๘ การประกาศผลการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที ่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และทางเว็บไซต์ 
http://www. Khonsawansao.go.th 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
     (นายณัฐพล  ปลายชัยภูมิ)  
    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


