ประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ (ครั้งที่ 4)
---------------------ด้วยเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน 2 คน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกบุ คคล
ดังกล่าวให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 เรื่อง
การกาหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านให้ได้รับสิทธิการ
บริ การด้านอนามัย พื้น ฐาน การฟื้ น ฟูส มรรถภาพ และกายภาพบาบั ดตามประเภทและกิจกรรมบริการ
ตลอดจนการแนะนาดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดารงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นั้น
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อทาการสรรหาบุคคลทาหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตาบลบ้านโพธิ์
1. ตาแหน่งรับสมัคร
ตาแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จานวน 1 อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และกายภาพบ าบั ด ตามประเภทและกิ จ กรรมบริ ก ารที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด ตลอดจนแนะน า
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยได้รับเงินค่าตอบแทน
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
/3. มีภูมิลาเนา...
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๔. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
๕. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งบริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗. ไม่เป็ น ลู กจ้างของส่ ว นราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐ วิส าหกิจ หรือบุคคล
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจา
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ป ระสงค์ที่จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการ
สมัคร) ตั้ งแต่ วัน ที่ 2 กัน ยายน 2563 ถึงวั น ที่ 7 กัน ยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.๓0 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
โทรศัพท์หมายเลข 0-4441-5109
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบรับสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง จานวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
4.1 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6
เดือน (ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปถ่ายตัวบรรจง)
จานวน 1 รูป
๔.๔ คุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
จานวน ๑ ชุด
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตั ว เองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้ส มัครไม่ว่าด้ว ยเหตุใดๆ หรื อวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผ ลทาให้ ผู้ ส มัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร กาหนดวัน เวลา สถานที่
สอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 17.๐๐ น.
/ ณ บอร์ด...

-3ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และทาง
www.banphokorat.go.th หากผู้ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อทาข้อตกลงหรือสัญญา ถือ
ว่าสละสิทธิ์
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
การดาเนินการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในเขตพืน้ ที่ตาบลบ้านโพธิ์) จะดาเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถ
50 คะแนน
- บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
50 คะแนน
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ 100
การสัมภาษณ์
เกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามสามารถ บุ ค ลิ ก ภาพทั่ ว ไปและทั ศ นคติ
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการ
สั ง เกตบุ คลิ กและพฤติก รรมที่ ป รากฏของผู้ เ ข้า สอบ ทั้ง นี้อ าจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณา จากความเหมาะสมในด้านต่างๆ
เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
รวมทั้งสั งคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริ บ และบุ ค ลิ กภาพอย่ า งอื่น เป็ น ต้น และรวมถึ งสมรรถนะหลั ก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
รวม
100
8. กาหนดการสอบคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๙. เกณฑ์การตัดสิน
เรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ หากมีคะแนนเท่ากันพิจารณาจากลาดับที่สมัคร
๑0. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ภายในเวลา 14.00 น. โดย
เรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๑๑. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลาดับที่ ๑ และลาดับที่
๒ มาทาข้อตกลง เพื่อส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จานวน ๗๐ ชั่วโมง (ของกรม
อนามัย) ภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กับสานักงานส่งเสริมการ
/ปกครอง...

-4ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์จัดทาสัญญาจ้าง พร้อมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งเป็น
อาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่น หลังจากได้รั บแจ้งรายผู้ ที่ผ่ านการฝึ กอบรมจากสานักงานส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา ๑ ปี และหลังจากการฝึกอบรมแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยินดี
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้ใช้จ่ายไป ให้แก่เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก
หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ทราบด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ลงวันที่ 1 กันยายน 2563
***********************
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สาหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ จานวน ๒ อัตรา ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการ ดังต่อไปนี้
๑. ทาบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ที่ ได้รับการเลือกสรรกับ เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
โดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติห น้ าที่เป็ น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้ กับ เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เมื่อผ่านการ
ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงหรือสัญญายินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้ใช้จ่ายไป ให้แก่ เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เพื่อส่งคืน
ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม
๒. เข้ารั บการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จานวน ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย วัน เวลา และสถานที่ เทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๓. เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จัดทาสัญญาจ้าง พร้อมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น หลังจากได้รับแจ้งรายชื่อผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จานวน ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย จากสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว ในอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาทเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี
คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชื่อตาแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สังกัดหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการทาหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ภายใต้การกากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
(1) ช่วยดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การ
อาบน้ า การทาความสะอาดร่ างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่ อนย้าย การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น
(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพ
ภายใต้การกากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
/เบื้องต้น...

เบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน
และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่อง
ระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น
(4) การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกั บครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ
(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่ง
ต่อได้อย่างถูกต้อง
(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบาบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care
Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้
(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง
จานวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
(1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง
จ านวน 70 ชั่ว โมง และผ่ านการอบรมหลั กสู ตรฝึ กอบรมเพิ่มเติ มนักบริ บาลท้องถิ่น จานวน 50 ชั่ว โมง
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ จั ด ให้ มี ก ารอบรมโดยได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รจากกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข จะ ได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท
(2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care
Plan) น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
(3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care
Plan) ไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน
3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน
(2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับผู้บริการในพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประจา ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
/(๓) ภายใน...

(3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
เพิ่มเติม นักบริบ าลท้องถิ่น จานวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่งโมง
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. การกากับและควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(3) ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุกๆ 3 เดือน
เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
***************************************************************************************************

