
  

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  (ครั้งที่  4) 
---------------------- 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์ 
จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จ านวน  2  คน  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคล
ดังกล่าวให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0819.2/ว6290  เรื่อง  
การก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  
อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย  พ.ศ.  2562  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่  7  มิถุนายน 2562  เพ่ือเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ที่บ้านให้ได้รับสิทธิการ
บริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ  
ตลอดจนการแนะน าดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  นั้น 

   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือท าการสรรหาบุคคลท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโพธิ์ 

   1. ต าแหน่งรับสมัคร 

  ต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน   จ านวน 1 อัตรา 
  โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ            
และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน า  
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยได้รับเงินค่าตอบแทน 
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ 

   2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

    1. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
                /3. มีภูมิล าเนา... 
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   ๓. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   ๔. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
   ๕. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
   ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
   ๗. ไม่เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคล 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า  

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

        ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการ
สมัคร) ตั้งแต่วันที่ 2  กันยายน 2563 ถึงวันที่  7  กันยายน  2563  เวลา 08.30 – 16.๓0 น.           
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
โทรศัพท์หมายเลข 0-4441-5109 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบรับสมัคร 

      ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
      4.1 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 
      4.2 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
      4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 
เดือน (ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปถ่ายตัวบรรจง)    จ านวน 1 รูป 
       ๔.๔ คุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา (ถ้ามี)   จ านวน ๑ ชุด 

   5. เงื่อนไขการรับสมัคร 

      ผู้ เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด  
ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร  
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร ก าหนดวัน เวลา สถานที่
สอบคัดเลือก 
   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 7  กันยายน  2563 เวลา 17.๐๐ น.                     

  / ณ บอร์ด... 
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ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และทาง 
www.banphokorat.go.th หากผู้ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพ่ือท าข้อตกลงหรือสัญญา ถือ
ว่าสละสิทธิ์  

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

      การด าเนินการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโพธิ์) จะด าเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
      ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
      - ความรู้ความสามารถ              50  คะแนน 
      - บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ           50  คะแนน 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ  
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณา จากความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  

8. ก าหนดการสอบคัดเลือก 

      จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 8  กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

๙. เกณฑ์การตัดสิน  

      เรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ หากมีคะแนนเท่ากันพิจารณาจากล าดับที่สมัคร 

๑0. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

        ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 8  กันยายน  2563 ภายในเวลา 14.00 น. โดย
เรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๑. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

        เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรล าดับที่ ๑ และล าดับที่ 
๒ มาท าข้อตกลง เพ่ือส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง (ของกรม
อนามัย) ภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กับส านักงานส่งเสริมการ 

  /ปกครอง... 
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ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จัดท าสัญญาจ้าง พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลังจากได้รับแจ้งรายผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา ๑ ปี และหลังจากการฝึกอบรมแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยินดี
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้ใช้จ่ายไป ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพ่ือส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก  
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ทราบด้วย 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

    ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
       

(นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 
              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ลงวันที่ 1 กันยายน  2563 
*********************** 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ส าหรับผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์  จ านวน ๒ อัตรา ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ท าบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ที่ ได้รับการเลือกสรรกับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   
โดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เมื่อผ่านการ
ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงหรือสัญญายินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้ใช้จ่ายไป ให้แก่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพ่ือส่งคืน
ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
   ๒. เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง  ของกรมอนามัย วัน เวลา และสถานที่ เทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  
  ๓. เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จัดท าสัญญาจ้าง พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น หลังจากได้รับแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง  ของกรมอนามัย จากส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว ในอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาทเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี  
คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ชื่อต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
สังกัดหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   1. ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
      อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
      (1) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
      (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การ
อาบน้ า การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
      (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพ
ภายใต้การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
  
             /เบื้องต้น... 



เบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน            
และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่อง
ระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
      (4) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ  
      (5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่ง
ต่อได้อย่างถูกต้อง 
       (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
      (7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบ าบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
      อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
      (1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 
Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
           (1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง     
จ านวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
           (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง     
จ านวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง       
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   
ที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะ ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
      (2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 
Plan)  น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care 
Plan) ไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
   3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
      (1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน 
      (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับผู้บริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประจ า ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

  /(๓) ภายใน... 
 



 (3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ิมเติม นักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่งโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่งโมง               
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4. การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
      (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  
      (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ   
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
      (3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุกๆ 3 เดือน  
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง         
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
*************************************************************************************************** 


