ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
............................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการเบิกจ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
8 มิถุนายน 2563 และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การดาเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิ
การบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ กายภาพบาบัด ตามประเภทและกิจกรรม
บริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตลอดจนแนะนาการดูแล และการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
(อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใ นการดูแล และการช่วยเหลือ
ผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพื่อทาการคัดเลือกบุคคลเพื่อทาหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
1. ตาแหน่งรับสมัคร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน 2 อัตรา
โดยมี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ด้ า นอนามั ย พื้ น ฐาน การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และ กายภาพบาบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ตลอดจนแนะนาช่ ว ยเหลือ ผู้สู งอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิ งที่ไ ม่ไ ด้เ ป็นการ
รักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าปุวยการชดเชยการทางานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ
5,000 บาท รายละเอียดตามผนวก 1
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูก จ้างของ

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดย ได้รับ
ค่าตอบแทนประจา
3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 9 กันยายน2563 – 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30–
16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
(1) สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง อย่าง
ละ 1 ฉบับ
(3) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่าย 1 นิว้ จานวน 3 รูป
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัด เลือก จะต้องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ทั่วไปและคุ ณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัค ร พร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูก ต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่
สมัคร อันมีผลทาให้ผสู้ มัครไม่มสี ิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร ดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นนั้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือก
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การ
สอบคัดเลือกภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัด
ลาพูน และผ่านทางเวปไซต์เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง http://www.thatoungluang.go.th

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน
การประเมิ นบุค คลเพื่ อพิจ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งจาก 100
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติก ารศึ ก ษา ประวัติ ก ารท างาน จากการสั งเกต
บุคลิก และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่น
ใด เพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่
เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรม
จริ ย ธรรม การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้ ง สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็น
ต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
รวม
100

วิธีการประเมิน

7. กาหนดการสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 28
กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยเรียงลาดับคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ณ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการัดเลือก
หรือมี พฤติการณ์ในทานองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงทราบ
ด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายวิทวัส จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

ผนวก 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทน ของอาสาสมัครบริบาล
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
………………………………………………………………..
ข้อ 1 คุ ณสมบั ติของอาสาสมั ครบริบ าลท้อ งถิ่น และลั ก ษณะต้อ งห้ามของ
อาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
(2) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน 70 ชั่วโมง ของ
คณะกรรมการผู้สู งอายุ แห่ง ชาติ จาหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อ จากองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่จัดให้มี การอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(3) มีภูมิลาเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(4) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับ
ค่าตอบแทนประจา
ข้อ 2 ขอบเขตและเงื่อนไขการทาหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ช่วยดูแลสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง
(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การ
อาบน้า การทาความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่ อนย้าย การใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือ การ ขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น
(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพ
ภายใต้ ก ารก ากั บ ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ การพยาบาลพื้ น ฐาน การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินกิจวัตรประจาวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทาแผล
เบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะ
สมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มภี าวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น
(4) การให้ค าปรึ ก ษาด้ านสุ ขภาพเบื้ อ งต้ นกั บ ครอบครัว และการประสานความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ

(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้อ งต้นและประสานงานในการ
ส่งต่อได้อย่างถูกต้อง
(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และกายภาพบาบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 3 จานวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(1) ให้มจี านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละ
แห่ง อย่างน้อย 2 คน ยกเว้นเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลใด มีจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ น้อยกว่า 4 คน หรือในช่วงระยะเวลาใดมีจานวนผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงน้อยกว่า 4 คน อาจจัด
ให้มอี าสาสมัครบริบาลท้องถิ่น น้อยกว่า 2 คน ก็ได้
(2) เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
มากกว่า 8 คน และมีความจาเป็นอาจกาหนดให้มอี าสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มากกว่า 2 คน ก็ได้ โดย
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นความเหมาะสมและความจาเป็นของพื้นที่ และขอบเขตการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแต่ละคน
(3) เพื่อให้การกาหนดอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็ นไปอย่างเหมาะสม ให้เทศบาล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จั ด ท าฐานข้ อ มู ล จ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง โดยให้ ค วามร่ ว มมื อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบล และ/หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สารวจและคัดกรองจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถ
ในการดาเนินชีวติ ประจาวันตามดัชนีบาร์เธล (ADL) ทั้งนี้ ควรปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุก
ปี ก่อนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4 อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มสี ิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าปุวยการชดเชยการ
งาน หรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care
Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตรา
ดังนี้
(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ขั้นกลาง จานวน 70 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
(1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ขั้นกลาง จานวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริหารท้องถิ่น จานวน
50 ชั่วโมง ของ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท
(2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care
Plan) น้อยกว่า 20 วัน ให้มสี ิทธิได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล
(Care Plan) ไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่นอ้ ยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน
ข้อ 5 การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
(2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นร่วมกับผู้รับบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่ นใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจา ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรม เพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จานวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ
120 ชั่วโมง จาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่จัดให้มีการ
อบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้ หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 6 การกากับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
บริบาล ท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติ
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมิน
สมรรถนะของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน
เพื่อ ประเมินผลการดาเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดย
อาจเชิญ หน่ว ยงานหรือบุค คลที่เ กี่ ย วข้อง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ใ นการดูแล
ผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
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