ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดม
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
_____________________
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.2/ว 6290 ลงวัน ที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่องการกาหนดหลั กสู ตรที่ เกี่ ยวกั บการดู แลผู้สูง อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทน
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลดมจึง ประกาศ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน 2 อัตรา
โดยมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้
การกากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับ
เงินค่าตอบแทนดังรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4. ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ง มี ต าแหน่ ง หรื อเงิ น เดื อ นประจ า
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจา
3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)
ณ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
4. เอกสารหลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมนาเอกสารฉบับจริง มาแสดง และสาเนาเอกสารซึ่งรับรองความถูกต้อง จานวน
1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
/4.1 ทะเบียนบ้าน...

-24.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.6 สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศได้กาหนดไว้ และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลดม หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น
ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง หน้าที่ 100
การสัมภาษณ์
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการ
สั ง เกตบุ ค ลิ ก และพฤติ ก รรมที่ ป รากฏของผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
โดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือ พิจารณา
จากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิ บั ติ ง าน ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สัง คม สิ่ง แวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น
รวม
100
8. กาหนดการคัดเลือก
วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
/9. ประกาศผล...

-39. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยเรียงลาดับผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลดม
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จัง หวัดสุรินทร์ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคล
ที่ประสงค์เ ข้ารั บการอบรมโครงการอาสาสมั ครบริ บาลท้ องถิ่ นเพื่อ ดูแลผู้สูง อายุที่ มีภาวะพึ่ง พิง เพื่ อเป็ น
อาสาสมัค รบริ บาลท้องถิ่น ตามหลัก การบริ ห ารกิ จการบ้านเมือ งที่ดี ดัง นั้น หากผู้ ใดแอบอ้ างว่ าสามารถ
ช่วยเหลือท่านเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดม
เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563
_____________________
ชื่อตาแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทาหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ภายใต้การกากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
(1) ช่วยดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(2) ช่วยเหลื อดูแลการปฏิบั ติกิจวั ตรประจ าวัน สาหรั บผู้สู ง อายุที่มีภ าวะพึ่ง พิ ง เช่ น การอาบน้ า
การทาความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ
การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น
(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้
การกากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้ น
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน และการ
ทากิ จวัต รประจาวันที่ ไม่ซั บซ้อ นมากเกิ นไป การประเมิ นภาวะซึ มเศร้าในผู้สู ง อายุ การท าแผลเบื้ องต้ น
การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่อง
ระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น
(4) การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่างๆ
(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่าง
ถูกต้อง
(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(7) ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ด้ า น สุ ข ภาพพื้ น ฐาน การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพและ
กายภาพบาบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) อาสาสมัครบริบ าลท้ องถิ่ นคนใดได้ปฏิ บัติห น้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan)
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้
/(1.1) อาสาสมัคร...

-2(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน
70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
(1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน
70 ชั่ ว โมง และผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพิ่ มเติ ม นั ก บริ บ าลท้ อ งถิ่ น จ านวน 50 ชั่ ว โมง
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จั ด ให้ มี การอบรม โดยได้ รั บอนุ มัติ ใ ห้ ใช้ ห ลัก สู ตรจากกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุข จะได้ รับ เงิ น
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท
(2) อาสาสมัครบริบ าลท้ องถิ่ นคนใดได้ปฏิ บัติห น้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan)
น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ครบ
8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน
3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
(2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ่ง ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับผู้บริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงแล้วเห็นว่ามีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นประจา ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลั กสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม
นั ก บริ บ าลท้ อ งถิ่ น จ านวน 50 ชั่ ง โมง ของคณะกรรมการผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ใ ห้ ค รบ 120 ชั่ ง โมง
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติ
ให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. การกากับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) ให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการลงเวลาปฏิบั ติง านของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่ น
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ
(2) 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
(3) 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 3 เดื อ น
เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

