ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
---------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และการเบิ กค่ าใช้ จ่ าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ งได้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาและ มี ผลบั งคั บใช้ ตั้ งแต่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่
๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ และหนั งสื อ จั งหวัด สกลนคร ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๗๕๒ ลงวั น ที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้เป็นไป
ตามการดาเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นการให้บริการ
แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบาบัด
ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตลอดจนแนะนาการดูแลและช่วยเหลื อ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดารงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้
จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น
องค์การบริห ารส่วนตาบลต้นผึ้ง ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จึงมี ความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อทาการสรรหาบุคคลทาหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
๑. ตาแหน่งรับสมัคร
ตาแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จานวน ๒ อัตรา
โดยมีห น้ าที่ให้ บ ริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภ าวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูส มรรถภาพ และ
กายภาพบาบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตลอดจนแนะนา
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
๓. เป็นบุคคลที่มีร่างการสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๓. ไม่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี ต าแหน่ งหรือ เงิน เดื อ นประจ าผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจา
๓. ระยะเวลาการรับสมัคร/...

-๒๓. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ผู้ที่ ส นใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม องค์การบริห ารส่ ว นตาบลต้น ผึ้ ง
อาเภอพั งโคน จั งหวัด สกลนคร (โดยไม่เสี ย ค่ าธรรมเนี ย มการสมั ค ร) ระหว่างวัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ (เฉพาะวันทาการ)
๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้ง
นาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง จานวน ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
๔.๑ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่าย ๑ นิ้ว
จานวน ๑ รูป
๔.๔ .ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔.ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในวัน ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
๗. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ๑๐๐
การสัมภาษณ์
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมใน
ด้ านต่ า ง ๆ เช่ น ความรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์
ต่ อ การปฏิ บั ติ งาน
ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม การ
ปรับ ตัวเข้ากับ ผู้ ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่ งแวดล้ อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
รวม
๑๐๐
๘.กาหนดการ/...

-๓๘. กาหนดการสอบคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคั ด เลื อ กในวั น ที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๖๓โดยเรี ย งล าดั บ ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนสู งสุ ด ลงมา
ตามลาดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
องค์การบริห ารส่วนตาบลต้น ผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อเป็ น
อาสาสมัครบริ บ าลท้ องถิ่น ตามหลั กการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี ดั งนั้น หากผู้ ใดแอบอ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ทราบด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวีระศักดิ์ จันทรเกต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง

เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
***********************
ชื่อตาแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
๑. ขอบเขตและเงื่อนไขการทาหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ภายใต้การกากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
(๑) ช่วยดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้า การ
ทาความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การ
ขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น
(๓) ให้ บ ริการด้านสุ ขภาพขั้น พื้นฐาน (Basic health care service) เป็ นการดูแลสุขภาพภายใต้
การกากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้ นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น
(๔) การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ
(๕) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่าง
ถูกต้อง
(๖) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(๗) ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ด้ า นสุ ข ภาพพื้ น ฐาน การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และ
กายภาพบาบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๒. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) อาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น คนใดได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามแผนการดู แ ลรายบุ ค คล (Care Plan)
ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้
(๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน
๗๐ ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
(๑.๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน
๗๐ ชั่ ว โมง และผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม นั ก บริ บ าลท้ อ งถิ่ น จ านวน ๕๐ ชั่ ว โมง ของ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัด

ให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทน
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) น้อย
กว่า ๒๐ วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(๓) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ครบ
๘ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน
๓. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(๑) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๒) เมื่อบุ คลากรวิช าชีพด้านสุขภาพในพื้ นที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ร่วมกับผู้บริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นประจา ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณา
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(๓) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม
นั กบริบ าลท้ อ งถิ่น จ านวน ๕๐ ชั่ งโมง ของคณะกรรมการผู้ สู งอายุ แห่ งชาติ ให้ ค รบ ๑๒๐ ชั่ งโมง จาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๔. การกากับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ
(๒) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขอความร่ ว มมื อ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพในพื้ น ที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(๓) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ประชุ ม อาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น ทุ ก ๆ ๓ เดื อ น เพื่ อ
ประเมินผลการดาเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

