ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําปา
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
----------------------------------ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน
2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม
2562 และหนังสือดวนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๑๒ ลงวันที่ 3๐ กรกฎาคม 2563 เพื่อใหเปนไปตามการ
ดํา เนิน งานโครงการอาสาสมัครบริบ าลทองถิ่นเพื่อ ดูแลผูสูงอายุที่มีภ าวะพึ่งพิง และเป นการใหบ ริการแก
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดรับสิทธิการบริการดานอนามัยพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัดตาม
ประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงสามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนผูจัดหาบุคคลใน
พื้นที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จึงมีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อทําการสรรหาบุคคลทําหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น”
1. ตําแหนงรับสมัคร
ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา
โดยมีหนาที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดานอนามัยพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ
และกายภาพบํ า บั ด ตามประเภทและกิ จ กรรมบริ ก ารที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนด ตลอดจนแนะนํ า
การดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทนเปนไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
2.1 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ นับถึงวันสมัคร
2.2 มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําปา
2.3 ไม เ ป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ตํ า แหน ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจํ า
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ลูกจางของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา
3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผูที่สนใจสมัครติดตอ ณ องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัท ลุง
(โดยไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร) ระหวางวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
4. เอกสาร...
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ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน
พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง จํานวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
4.1 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถาย 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
๔.๔ ใบรับรองแพทย (ไมเกิน ๑ เดือน)
จํานวน ๑ ฉบับ
4.5 วุฒิการศึกษา (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัครพรอ มทั้งยื่น หลักฐานในการสมัค รใหถูก ตอ งครบถว น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู สมั ค ร
ไม วาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่ สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เข ารั บการสรรหาและเลือ กสรรเปน อาสาสมัค รบริบ าลทอ งถิ่ น ในวั น ที่ 14 สิง หาคม 2563 ณ บอรด
ประชาสัมพันธและเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลลําปา www.lampam.go.th หัวขอขาวประชาสัมพันธ
7. หลักเกณฑการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมกับ ตําแหนงหนา ที่ 100
การสัมภาษณ
จาก ปร ะวั ติ ส ว น ตั ว ประวั ติ การศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งา น
จากการสั ง เกตบุ ค ลิ ก และพฤติ ก รรมที่ ป รากฏของผู เ ข า สอบ
โดยการสั มภาษณ ทั้ งนี้อ าจใช วิธีการอื่น ใดเพิ่ ม เติ ม หรื อพิจ ารณา
จากความเหมาะสมในด า นต า ง ๆ เช น ความรู ที่ เ ป น ประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน ทว งทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม
จริย ธรรม การปรับ ตัว เขา กับ ผูรว มงาน รวมทั้ง สังคม สิ่งแวดลอ ม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภ าณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น
เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
รวม
100
8. กําหนดการ...
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จะดํา เนิน การคัด เลื อ กในวั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม
องคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัด เลื อ กในวั น ที่ ๑8 สิ ง หาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. โดย
เรียงลําดับผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลลําปา อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเว็บไซต www.lampam.go.th หัวขอขาวประชาสัมพันธ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สิบเอก
(ประพันธ ธรรมสกุล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําปา

ชื่อตําแหนง

เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําปา
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563
***********************
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทําหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นมีหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังนี้
(1) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(2) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบน้ํา
การทําความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การ
ขับถาย การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน
(3) ใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพ
ภายใตการกํากับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ไดแก การพยาบาลพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ
เบื้องตน การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน
และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรอง
ระยะแรก การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน
(4) การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับ
หนวยงานตาง ๆ
(5) ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอได
อยางถูกตอง
(6) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(7) ช ว ยเหลื อ ดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ด า นสุ ข ภาพพื้ น ฐาน การฟ น ฟู ส มรรถภาพ
และกายภาพบําบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2. อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเปนคาชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไป จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(1) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไมนอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ 20 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตราดังนี้
(1.1) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง
จํานวน 70 ชั่วโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)

(1.2) อาสาสมัคร...
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จํา นวน 70 ชั่ว โมง และผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพิ่ม เติ มนักบริบ าลทองถิ่น จํา นวน 50 ชั่ ว โมง
ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ จั ด ให มี ก ารอบรมโดยได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ใ ช ห ลั ก สูต รจากกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข จะได รั บ เงิ น
คาตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
(2) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
นอยกวา 20 วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(3) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไมครบ 8 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 4 ชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน
3. การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
(1) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวา
30 วัน
(2) เมื่อบุค ลากรวิชาชีพ ดานสุข ภาพในพื้นที่ซึ่งไดรับ มอบหมายจากองคกรปกครองส ว น
ทองถิ่นรวมกับผูบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ เชน หยุดปฏิบัติ
หนาที่เปนประจํา ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน ใหเสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาใหอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นพนจากการปฏิบัติหนาที่
(3) ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรม
เพิ่มเติม นักบริบาลทองถิ่น จํานวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหครบ 120 ชั่งโมง
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใช
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) ใหองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น จั ดใหมีการลงเวลาปฏิบัติง านของอาสาสมัค รบริ บ าล
ทองถิ่นใหเหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ
(2) ให องคก รปกครองส วนท องถิ่น ขอความรว มมื อบุ คลากรวิช าชีพ ด านสุข ภาพในพื้ น ที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
(3) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพื่อ
ประเมิน ผลการดําเนิน งาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิ ญ
หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

