ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
----------------------------------ตามที่อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลำปำประกาศรับ สมั ครอาสาบริบ าลท้องถิ ่น ลงวัน ที่
7 สิง หาคม 2563 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 สิง หาคม 2563 ถึง วันที่ 14 สิง หาคม 2563
ไปแล้วนั้น
ในการนี้ องค์ ก ารบริห ารส่ว นตำบลลำปำ มี ค วามประสงค์ จ ะขยายเวลาการรับ สมัคร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัครตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้ตามหลักกณฑ์ก ารคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งรับสมัคร
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และกายภาพบำบั ดตามประเภทและกิจ กรรมบริก ารที ่ก ระทรวงสาธารณสุ ข กำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็ นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำและพื้นที่ใกล้เคียง
2.3 ไม่ เ ป็น ข้า ราชการหรื อพนั ก งานส่ว นท้ องถิ ่ น ซึ ่ ง มี ต ำแหน่ ง หรื อเงิ น เดือนประจำ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

4. เอกสาร...
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ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว
จำนวน 2 รูป
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๑ เดือน)
จำนวน ๑ ฉบับ
4.5 วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครพร้อมทั้งยื่นหลัก ฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ www.lampam.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 100
การสัมภาษณ์
จากประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว ประวั ต ิ ก ารศึ ก ษา ประวั ต ิ ก ารทำงาน
จากการสั ง เกตบุ ค ลิ ก และพฤติ ก รรมที ่ ป รากฏของผู ้ เ ข้ า สอบ
โดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณา
จากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท ี่เ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
รวม
100

8. กำหนดการ...
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จะดำเนินการคัดเลือ กในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคั ดเลื อกในวั น ที ่ 26 สิ ง หาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. โดย
เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเว็บไซต์ www.lampam.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สิบเอก
(ประพันธ์ ธรรมสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ชื่อตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
***********************
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
(1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ
การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การ
ขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น
(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพ
ภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
เบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน
และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่อง
ระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น
(4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สงู อายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิงเบือ้ งต้นและประสานงานในการส่งต่อได้
อย่างถูกต้อง
(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(7) ช่วยเหลือ ดูแลผู้ส ูง อายุท ี ่ม ี ภาวะพึ่ ง พิง ด้ านสุ ข ภาพพื ้นฐาน การฟื้นฟูส มรรถภาพ
และกายภาพบำบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้
(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง
จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

(1.2) อาสาสมัคร...

-2(1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง
จำนวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลัก สูตรฝึก อบรมเพิ่ม เติม นักบริบ าลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่จ ัดให้ม ีก ารอบรมโดยได้ร ับ อนุม ัติให้ใ ช้ห ลัก สูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้ร ับ เงิน
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
(2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน
3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
(2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซ ึ่ง ได้ร ับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นร่วมกับ ผู้บริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุท่มี ี
ภาวะพึ่งพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประจำ ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
เพิ่มเติม นักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่งโมง
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) ให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ
(2) ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพื่อ
ประเมินผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

