ประกาศเทศบาลตำบลปาติ้ว
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
.............................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิ ก คาใชจาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่ ง ไดประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแลว มี ผ ลบั ง คั บ ใชตั ้ ง แตวั น ที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ว ๖๒๙๐ ลงวันที่
๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ไดกำหนดหลั กสูต รที ่เ กี่ ยวของกับ การดูแลผู สูงอายุ ที่ มี ภาวะพึ ่งพิงในระยะยาวและ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทน และการจายคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ว ๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อใหเป?นไปตาม
แนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป?นการใหบริการ
แกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับสิทธิการบริการดานอนามัยพื้นฐาน การฟCDนฟูสมรรถภาพ การกายภาพบำบัด
ตามประเภทและกิ จกรรมบริ การที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดู แลและชวยเหลื อ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป?นผูคัดเลือก
จัดหาบุคคลในพื้นที่ทองถิ่นนั้น ๆ เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่
ดังนั้น เทศบาลตำบลปGาติ้ว อำเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร จึงมีความประสงคที่จะรับสมัครบุคคล เพื่อทำ
การคัดเลือกบุคคลทำหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น” ในพื้นที่เทศบาลตำบลปGาติ้วตอไป
๑. ตำแหน!งที่รับสมัคร
ตำแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
จำนวน ๒ อัตรา
โดยมีหนาที่ ใหบริการแกผู สูงอายุ ที่ มีภาวะพึ่งพิ งดานอนามัย พื้นฐาน การฟCDนฟูสมรรถภาพ การ
กายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและ
ชวยเหลื อ ผู สู ง อายุ ท ี ่ ม ี ภ าวะพึ ่ ง พิ ง ที ่ มิ ไ ดเป? น การรั ก ษาพยาบาล โดยใหไดรั บ คาตอบแทนเป? น ไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๒.๑ อายุไมต่ำกวา ๑๘ ปLบริบูรณ
๒.๒ มีภูมิลำเนาอยูในเขตเทศบาลตำบลปGาติ้ว อำเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
๒.๓ ไมเป?นขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ ผู ปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ลูกจางของสวนราชการหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจำ
/ ๓. ระยะเวลา...

-๒๓. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผูที่สนใจสมัคร ติดตอไดที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลปGาติ้ว อำเภอปGาติ้ว จังหวัด
ยโสธร (โดยไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร) วันรับสมัครระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาOิกา (เฉพาะเวลาทำการ)
๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยใหกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน พรอม
ทั้งนำเอกสารมายื่นในวันสมัคร ดังนี้
๔.๑ ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสำเนาทะเบียนบาน
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว
จำนวน ๑ แผน
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร ตลอดจนนำหลักฐานในการสมัครมายื่นในวันสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครครั้งนี้เป?นโมฆะสำหรับผูนั้น
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
๖.๑ ประกาศรายชื่อผู ที่มีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเป?นอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ในวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาOิกา ณ บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตำบลปGาติ้ว อำเภอปGาติ้ว จังหวัด
ยโสธร
๖.๒ กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาOิกา ณ หองประชุม
เทศบาลตำบลปGาติ้ว อำเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
๗. หลักเกณฑ5การสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลปGาติ้วจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู สมัคร เพื่อเป?นอาสาสมัคบริบาลทองถิ่น โดยการ
ประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบสัมภาษณ ดังตอไปนี้
การประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน!ง
คะแนน
๑. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
๒๐
๒. บุคลิกทาทาง กริยาวาจา และการแตงกาย
๒๐
๓. ความรู ความสามารถที่เป?นประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
๒๐
๔. ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่
๒๐
๕. ความคิดสรางสรรค และปฏิญาณไหวพริบ
๒๐
รวม
๑๐๐
/ ๘. กำหนดการสอบ..

-๓๘. กำหนดการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลปGาติ้วจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ นาOิกา ณ หองประชุมเทศบาลตำบลปGาติ้ว อำเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร ตามลำดับผูสมัคร
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลปGาติ้วจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาOิกา ณ
บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตำบลปGาติ้ว อำเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
เทศบาลตำปGาติ้วจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป?นอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นดวยความโปรงใส
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนั้น หากมีผู ใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานใหไดรับการ
คัดเลือก หรือมีพฤติการณในทำนองเดียวกัน โปรดอยาไดหลงเชื่อ และหากทานพบเห็นใหแจงตอเทศบาล
ตำบลปGาติ้วทราบดวย
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย
(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลปGาติ้ว

เอกสารหมายเลข ๑ แนบทายประกาศเทศบาลตำบลปาติ้ว
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
************************************
ชื่อตำแหน!ง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
๑. ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นมีหนาที่ชวยเทศบาลตำบลปGาติ้วในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต
การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากเทศบาลตำบลปGาติ้ว ดังนี้
(๑) ชวยดูแลสุขภาพสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(๒) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบน้ำ การทำ
ความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณชวยเหลือ การขับถาย
การไปพบแพทย การรับประทานยา เป?นตน
(๓) ใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป?นการดูแลสุขภาพภายใตการกำกับดูแลของบุคลากรดาน
สุขภาพในพื้นที่ ไดแก การพยาบาลพื้นฐาน การฟCDนฟูสมรรถภาพเบื้องตน การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน
การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยา
เบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรองระยะแรก การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
หรือมีอาการทางสมอง เป?นตน
(๔) การใหคำปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับหนวยงาน
ตาง ๆ
(๕) การประเมินปXญหาในการดูแลผู สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอได
อยางถูกตอง
(๖) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(๗) ชวยเหลื อ ดู แ ลผู สู ง อายุ ท ี ่ ม ี ภ าวะพึ ่ ง พิ ง ดานสุ ข ภาพพื ้ น ฐาน การฟC D น ฟู ส มรรถภาพ และ
กายภาพบำบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
๒. อัตราค!าตอบแทนและการจ!ายค!าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพื่อเป?นคาชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(๑) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุชั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง
ของกรมอนามัย และใหปฏิบัติงานตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมนอยกวาวันละ ๘ ชั่วโมง และไม
นอยกวา เดือนละ ๒๐ วัน จะไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติงานตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) นอยกวา
๒๐ วัน ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามสัดสวนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(๓) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติงานตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมครบ ๘
ชั่วโมง แตไมนอยกวา ๔ ชั่วโมงตอวัน ใหนับเป?นครึ่งวัน
๓. การพนจากการเป;นอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
(๑) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอเทศบาลตำบลปGาติ้วลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
/ (๒) เมื่อเทศบาล...

(๒) เมื่อเทศบาลตำบลปGาติ้ว หรือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพที่ไดรับมอบหมายในพื้นที่ใหประเมินผล
การปฏิบัติงานและสมรรถนะของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแลวเห็นวา ไมมี
ความเหมาะสมตอการปฏิ บ ั ติ ห นาที่ ใหเสนอความเห็ น ตอนายกเทศมนตรี ตำบลปG า ติ ้ ว เพื ่ อ พิ จ ารณาให
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นพนจากการปฏิบัติหนาที่
๔. การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(๑) ใหเทศบาลตำบลปGาติ้วจัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน
(๒) ใหเทศบาลตำบลปGาติ้วขอความรวมมือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ซึ่งไดรับมอบหมาย
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง
(๓) ใหเทศบาลตำบลปGาติ้วจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อประเมินผลการ
ดำเนินงาน รับฟXงปXญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหนวยงานหรือบุคคล
ที่เกี่ยวของเขารวม เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดู แล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เลขประจำตัวสอบ

ใบสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
********************
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปGาติ้ว
ดวย ขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเป?นอาสามสมัครบริบาลทองถิ่นของเทศบาลตำบล
ปGาติ้ว จึงขอเสนอรายละเอียดของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
๑. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................สัญชาติ...........เชือ้ ชาติ............
เลขประจำตัวประชาชน - - ออกใหโดย......................................................
วันออกบัตร..................................... วันหมดอายุ....................................
๒. วัน/เดือน/ปLเกิด..................................... (อายุนับถึงวันเปaดรับสมัคร อายุ........ปL.......เดือน .......วัน)
๓. ที่อยูปXจจุบันบานเลขที่............หมูที่.........ตำบล...................................อำเภอ..................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพทมือถือ...................................................
๔. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หยาราง ( ) อื่น ๆ ระบุ........................................................
๕. วุฒิการศึกษา.....................................................สาขาวิชา.................................................................
ไดรับอนุมัติจากสถานศึกษา.......................................................เมื่อวันที่.......เดือน...................พ.ศ.............
ความรูความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................
๖. อาชีพปXจจุบัน
( ) ไมมี
( ) มี ระบุตำแหนง.........................................................
อายุการทำงาน...........ปL สถานที่ทำงาน...............................................................โทรศัพท...................................
๗. ประสบการณในการทำงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
( ) ไมเคย
( ) เคย ระบุ...........................................................................................................................................
๘. ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร จำนวน.........ฉบับ
( ) สำเนาทะเบียนบาน
( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
( ) สำเนาวุฒิการศึกษา
( ) อื่น ๆ ระบุ...................................................................................................................................
หากขาพเจายื่นหลักฐานตาง ๆ ไมครบถวน หรือไมถูกตองตามที่กำหนดไวในประกาศรับสมัครใหถือวา
ขาพเจาไมมีสิทธิสมัครรับการคัดเลือกในครั้งนี้

-๒ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเป?นจริงทุกประการ และขาพเจาเป?นผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป
สำหรับตำแหนงที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศของเทศบาลตำบลปGาติ้ว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)..........................................................ผูสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน....................พ.ศ.............
..............................................................................................................................................................................
(สำหรับเจาหนาที่)
ไดตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูสมัครแลว
ครบถวน

ไมครบถวน

(ลงชื่อ).....................................................ผูตรวจเอกสาร
(..............................................)
วันที่..........เดือน................................พ.ศ.................

