ประกาศเทศบาลตาบลบางเลน
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
************************************************
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562
ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และ
หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0023.3/ว 3381 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามการดาเนิน
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบาบัดตามประเภทแลกิจกรรมบริการที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตลอดจนแนะนาการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดารงชีวิตอย่างมี
ปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)เป็นผู้จัดบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จึงมีความประสงค์จะรับสมั ครบุคคลเพื่อทาการสรรหา
บุคคลทาหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
1. ตาแหน่งรับสมัคร
ตาแหน่ง 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 ส มรรถภาพ และ
กายภาพบาบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ตลอดจนแนะนาการดูแลและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.2 มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่นแห่งพื้นที่( หากคนในพื้นที่ตาบลบางเลนไม่ มีผู้ส มัคร
สามารถรับสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงได้)
2.3 ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐหรือ รัฐวิส าหกิ จ ผู้บ ริห ารท้ อ งถิ่น สมาชิก สภาท้ องถิ่ น ลูก จ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจา

/3.ระยะเวลา...

-23. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวันที่ 19 -24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลบางเลน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมนาเอกสารฉบับจริงและรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่สมัคร
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(กรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล)
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ(ระดับสูงสุด)
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับที่เป็นสาเนาเอกสาร ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ
ไว้ด้วยทุกแผ่น
5. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้ส มั ครเข้ารับ การคัดเลือ กจะต้ องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองด้วยว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆอัน
เป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้สมัครนั้น
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
7.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เทศบาลตาบลบางเลน จะประกาศรายชื่อผู้ มี สิท ธิเข้ารับ การคัดเลือก ภายใน วันที่ 25 สิงหาคม
2563 โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานเทศบาลตาบลบางเลน หรือทางเว็บ ไซต์เ ทศบาลตาบลบางเลน
http://www.banglane.go.th

/7.2.กาหนดวัน...

-37.2 กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เทศบาลตาบลบางเลน กาหนดการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบางเลน ชั้น3 สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
7.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ (จานวน 100 คะแนน) โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตบุคลิกภาพและพฤติกรรม ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใด
เพิ่มเติม หรือ พิจ ารณาจากความเหมาะสม เช่น ความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับ ตัวเข้ากั บ
ผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับการคัดเลือก
เทศบาลตาบลบางเลนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ให้ทราบในวั นที่ 26 สิงหาคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ ส านั ก งานเทศบาลต าบลบางเลน หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลต าบลบางเลน
http://www.banglane.go.th
เทศบาลตาบลบางเลน จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ใน
ทานองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลตาบลบางเลนทราบด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

(ดร.วรพจน์ พวงแย้ม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางเลน

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบางเลน
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563
**************************
ชื่อตาแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทาหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การ
กากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ช่วยดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้า การทาความ
สะอาดร่างกาย กายแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบ
แพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น
(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การกากับ
ของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูส มรรถภาพเบื้องต้น การประเมิ น
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินสัญญาณชีพ
การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น
(4) การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ
(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง
(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบาบัดอื่นๆ
ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปจะต้องมี
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวัน
ละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้
(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน 70 ชั่วโมง
จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
(1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน 70 ชั่วโมง
และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึก อบรมเพิ่ มเติม นัก บริบาลท้ องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูง อายุ
แห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้
ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท
(2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) น้อยกว่า 20
วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือน นัน้
(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) ไม่ครบ 8 ชั่วโมง
แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวัน
/3.การพ้น...

-23. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
(2) เมื่อบุคลการวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกั บ
ผู้รับบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้ว
เห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เ หมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่ประจา ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ มีป ระสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจ ารณาให้อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น
จานวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่วโมง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
จากองค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นที่ จัด ให้มี ก ารอบรม โดยได้รั บ อนุมั ติให้ใ ช้ห ลัก สู ตรจากกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข

