ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาล
**********************************************************************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเบิกคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อเป:นการใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ไดสิทธิการบริการดาน
อนามัยพื้นฐาน การฟ?@นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดตลอดจนแนะนําการดูแล และการชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิงที่ไมไดรับการรักษาพยาบาล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เป:นผูจัดหาบุคคลใน
พื้นที่เขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแล และการชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทําการคัดเลือกบุคคลเพื่อทําหนาที่ “อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น”
๑.ตําแหนงรับสมัคร
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน ๒ อัตรา หรือตามอัตราสวนของผูผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โดยมีหนาที่ใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดานอนามัยพื้นฐาน การฟ?@นฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําชวยเหลือ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไมไดรับการรักษาพยาบาล ไดรับรับเงินคาตอบแทน
เพื่อเป:นคาปFวยการชดเชยการทํางานที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามผนวก ๑
๒.คุณสมบัติและลักษณะตองหามของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
๒.๑ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปIบริบูรณ
๒.๒ เป: น ผู ที่ ผ านการอบรมหลั ก สู ต รการดู แ ลผู สู ง อายุ ข นกลาง จํ า นวน ๗๐ ชั่ ว โมง ของ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
๒.๓ มี ภู มิ ลํ า เนาในเขตองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบั ว ลายหรื อพื้ น ที่ ใ กลเคี ย งที่ ไดรั บ คํ า สั่ ง ชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น

-๒๒.๔ ไมเป:นราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ลูกจางของสวนราชการ หรือบุคคลซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา
(กรณียังไมผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลางตามกําหนด ทางองคการบริหารสวนตําบลบัว
ลายอาจจะพิจารณาสงเขารับการอบรมกอนทําสัญญาจาง)
๓.ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผูสนใจติดตอสมัคร ณ สํานักองคการบริหารสวนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
(โดยไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร) ระหวางวันที่ ๔ สิงหาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ)
๔.เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิบัตรการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีขอความวา “ไดเรียน
จบหลักสูตรแลวอยูระหวางการรออนุมัติ” จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตองอยางละ ๑ ฉบับ
๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม
ตรงกัน เป:นตน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาเกียรติบัตรผูดูแลผูสูงอายุหลักสูตรฟ?@นฟูสําหรับผูดูแลผูสูงอายุที่ผานการอบรมหลักสูตร
๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย
๔.๕ รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕.เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับ การคั ดเลื อกจะตองรั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบและการรั บรองตั ว เองวาเป:น ผู มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครครั้งนี้เป:น โมฆะสําหรับผูนั้น
๖.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย
หรือทางเว็บไซต http://www.bualai.go.th หัวขอประชาสัมพันธ

-3๗.หลักเกณฑการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนน วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จาก ๑๐๐
การสัมภาษณ
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตบุคลิก
และพฤติ ก รรมที่ ป รากฏของผู เขาสอบโดยการสั มภาษณ ทั้ ง นี้ อ าจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในดานตางๆ เชน
ความรูที่เป:นประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อยางอื่ น เป: น ตน และรวมถึ ง สมรรถนะหลั ก สมรรถนะที่ จํ า เป: น ของ
ตําแหนง
รวม
๑๐๐
๘.กําหนดการสอบคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย
๙.ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยเรียงลําดับ
ที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
หรือทางเว็บไซต http://www.bualai.go.th หัวขอประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเป:นอาสาสมัครบริบาล ตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนั้น หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดรับคัดเลือก หรือมี
พฤติการณในทํานองเดียวกันโปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบัวลาย ทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายสมบูรณ พันธทอง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวลาย

ผนวก ๑
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทน และการจายคาตอบแทนของ
อาสาสมัครบริบาลท*องถิ่นขององคกรปกครองสวนท*องถิ่น
***************************
๑. ขอบเขตและเงื่อนไขการทําหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น มีหนาที่ชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่
ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
๑) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
๒) ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น
ที่มีภาวะพึ่งพิง เชน การอาบน้ํา การรักษาความสะอาด การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย
การใชอุปกรณชวยเหลือ การขับถาย การไปพบแพทย การรับประทานยา เป:นตน
๓) ใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป:นการดูแลสุขภาพ
ภายใตการกํ า กั บ ดู แ ลของบุ ค ลากรวิ ช าชี พดานสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ไดแก การพยาบาลพื้ น ฐาน การฟ?@ น ฟู
สมรรถภาพเบื้ อ งตน การประเมิ น สุ ข ภาพเบื้ อ งตน เชน การประเมิ น ความสามารถในการทํ า กิ จ วั ต ร
ประจําวันขั้นพื้นฐานและการประเมินกิจวัตรประจําวันที่ไมซับซอนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศราใน
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง การทําแผลเบื้องตน การประเมินสัญญาณชีพ การดูแล
เรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมที่มีภาวะสมองบกพรองระยะแรก การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป:นตน
๔) การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและประสานความชวยเหลือกับ
หนวยงานตางๆ
๕) ประเมินปjญหาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องตนและประสานงานในการสง
ตอไดอยางถูกตอง
๖) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
๗) ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดานสุขภาพพื้นฐาน การฟ?@นฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบําบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒. อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเพื่อเป:นคาปFวยการชดเชยการทํางานเวลาที่
เสียไป จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไมนอยกวาวันละ ๘ ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ ๒๐ วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตาม
อัตรา ดังนี้

-2(๑.๑) อาสาสมั ครบริ บ าลทองถิ่ น ที่ ผ านการอบรมหลั ก สู ต รการดู แลผู สู งอายุ ขั้น กลาง
จํานวน ๗๐ ชั่วโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
(๑.๒) อาสาสมั ครบริ บ าลทองถิ่ น ที่ ผ านการอบรมหลั ก สู ต รการดู แลผู สู งอายุ ขั้น กลาง
จํานวน ๗๐ ชั่วโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝoกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลทองถิ่น จํานวน ๕๐ ชั่วโมง ของ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดให
มีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงินคาตอบแทน
เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
๒) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
นอยกวา ๒๐ วัน ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
๓) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นคนใดไดปฏิบัติหนาที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไมครบ ๘ ชั่วโมง แตไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง ใหนับเป:นครึ่งวัน
๓. การพนจากการเป:นอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
๑) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน
๒) เมื่อบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมกับผูรับบริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ เชน หยุด
ปฏิบัติหนาที่เป:นประจํา ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ เป:นตน ใหเสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพิจารณาใหอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นพนจากการปฏิบัติหนาที่
๓) ภายในระยะเวลา ๓ ปI นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ไมผานการอบรมหลักสูตรฝoกอบรมเพิ่มเติม
นักบริบาลทองถิ่น จํานวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผูสูงแหงชาติใหครบ ๑๒๐ ชั่วโมง จากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจาก
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
๔. การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน
๑) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ
๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอความรวมมือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพื้นที่ซึ่งไดรั บ
มอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น จั ด ประชุ ม อาสาสมั ค รบริ บ าลทองถิ่ น ทุ ก ๆ ๓ เดื อ น เพื่ อ
ประเมินผลการดําเนินงาน รับฟjงปjญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

