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ประกาศเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

*************************************************************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจายคาใชจาย พ.ศ.2562 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 6290 ลงวันที่  18 ตุลาคม พ.ศ.2562            
เรื่องการกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไข
อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 เรื่องแนวทางการ
จัดการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0809.2/ว 4 2553 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 เทศบาลตําบลพอมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี มีความประสงคจะรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเปน “อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น” ของเทศบาลตําบลพอมิ่งเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหนงที่รับสมัครและคัดเลือก 
     อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น สังกัดเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

  2. จํานวนที่รับสมัครและคัดเลือก  จํานวน 2 อัตรา  
  3. ระยะเวลาในการจาง ระยะเวลา 1 ป (ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564)  
  4. อัตราคาตอบแทน   จํานวน 5,000 บาทตอเดือน  
  5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครและเขารับคัดเลือก 
   (1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  
   (2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลพอมิ่งหรือพื้นที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั ่ง
ชวยสนับสนุนและการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากนายกเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
   (3 )  ไม เป นข า ร าชการหร ือพน ักงานส วนท องถิ ่นซึ ่ง ม ีตํ า แหน งหร ือ เ ง ิน       
ประจําผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นลูกจางของ
สวนราชการหนวยงานของรัฐหรือร ัฐว ิสาหกิจหรือบุคคลซึ ่งปฏิบัต ิหนาที ่ตามกฎหมายโดยไดร ับ
คาตอบแทนประจํา 
   (4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารถทํางานไดเต็มเวลา อยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง  
และปฏิบัติงานอยางนอย 20 วัน ใน 1 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ป 
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 6. ขอบเขตและเงื่อนไขการทําหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น มีหนาที่ชวยเทศบาลตําบลพอมิ่งในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากเทศบาลตําบลพอ
มิ่งดังนี้  

  (1) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
  (2) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน

อาบน้ํา การทําความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณ
ชวยเหลือ การขับถาย การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน  

  (3) ใหบริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐาน (Basic health care Services) ซึ่งเปนการ
ดูแลสุขภาพภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ ไดแก การพยาบาลเบื้องตนพื้นฐาน
การฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตรประจําวันที่ไมซับซอนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศรา     
ในผูสูงอายุ การทําแผลเบื้องตน การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมอง      
ในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรองระยะแรก การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน  

  (4) การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความ
ชวยเหลือกับหนวยงานตางๆ  

  (5) การประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตนและประสาน      
ในการสงตอไดอยางถูกตอง  

  (6) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) 
  (7) ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดานสุขภาพพื้นฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ

และการกายภาพบําบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
กําหนดการรับสมัคร ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเองได ตั้งแตวันที่      

๔ สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น.- 16.30 น.)           
ณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพอมิ่ง  อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  

  8. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ

ครบถวนพรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตองอยางละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้  
   (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครเขียนชื่อสกุลไวดานหลังรูปทุกรูป  
   (2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ  
   (3) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
   (5) สําเนาเกียรติบัตรผานการอบรม เชน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ หลักสูตรการ
ฟนฟูสําหรับผูดูแลผูสูอายุที่ผานการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย (ถาม)ี 
   (6) ใบรับรองแพทย 
   (7) เอกสารอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถาม)ี 
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9. ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือก  
ประกาศรายชื่ อผู มี คุณสมบัติ เข ารับการคัด เลื อกในวันที่  ๖ สิ งหาคม 2563                  

ณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพอมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  

10. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ ประเมินสมรรถนะ  โดยคณะกรรมการ ในวันที่ ๗ สิงหาคม 

2563  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลพอมิ่ง ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

สมรรถนะ คะแนน 

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของ    
ผูเขาสอบ โดยการสัมภาษณ ทั้งนี้อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม 
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน  

100 

รวม 100 
 

11. ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก 
ประกาศในวันที่ ๗ สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตําบลพอมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัด

ปตตานี  

12. เงื่อนไขการแตงตั้งเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
 (1) ผูที่ไดรับคัดเลือกจะปฏิบัติหนาที่เปนอาสาอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเทศบาลตําบล

พอมิ่งเมื่อผานการฝกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เวนแต  
มีเหตุผลความจําเปน หากไมปฏิบัติตามขอตกลงยินดีชดใชคาใชจายที่ทางราชการไดจายไปใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงคืนสวนราชการที่จัดฝกอบรม  

 (2) การแตงตั้งเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเทศบาลตําบลพอมิ่งตองเปนผูที่ผาน 
การอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดปตตานี 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 

  

            (นายมะก็รี  ตาเยะ) 
                    นายกเทศมนตรีตําบลพอมิ่ง 


