
                                      

   

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

************************************** 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัย
พ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้
เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่เข้าช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” 

๑. ต ำแหน่งรับสมัคร 
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน               จ านวน  ๒  อัตรา 

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสรรถภาพ 
และกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือ
เป็นค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รำยละเอียดตำมผนวก ๑ 

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
(๒) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง ของ

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้
มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

(๓) มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับค าสั่ง 
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 

(๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 

 
 
 
 

/๓. ระยะเวลา... 
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๓. ระยะเวลำกำรรับสมัคร และสถำนที่รับสมัคร 
   ผู้ สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม  
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันและ
เวลาราชการ) 

๔. เอกสำรหลักฐำนกำรรับสมัคร 
(๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียน

จบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติ” จ านวน ๑ ฉบับ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่าง

ละ ๑ ฉบับ 
(๓) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรฟ้ืนฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม

หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย 
(๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 

๕. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่                 
สอบคัดเลือก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม  อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนราม 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
         การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก 
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตบุคลิก
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น และ 
รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง 

๑๐๐ การสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 

 
/7. ก าหนด... 
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๗. ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ จะด าเนินการคัดเลือก

ในวันที่  11  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม  

๘. ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเรียงล าดับ

ผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการ
คัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนราม ทราบด้วย 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   6  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  

 (ลงชื่อ)...................................................... 
(นายในย  แพงตา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ๑ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข อัตรำค่ำตอบแทน และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

ของ 
อำสำสมัครบริบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียนรำม 

*************************** 
 ข้อ ๑ คุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 
  (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
  (๒)  เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน ๗๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม
โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
  (๓) มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ ได้รับค าสั่ ง 
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
  (๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
  ข้อ 2 ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่  ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
   (๑) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
  (๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ า                   
การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย 
การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น  
  (๓)  ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้
การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่  ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น 
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
กิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การท าแผลเบื้องต้น การประเมิน
สัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น  
 (๔)  การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
  (๕)  ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อ 
ได้อย่างถูกต้อง  
   (๖)  การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
  (๗)  ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพ 
บ าบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
 
 
 

/ข้อ ๓... 
 



-๒- 
 
  ข้อ ๓ จ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๑)   ให้มีจ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง 
อย่างน้อย ๒ คน ยกเว้นเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ น้อยกว่า 
๔ คน หรือในช่วงระยะเวลาใดมีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงน้อยกว่า ๔ คน อาจจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
น้อยกว่า ๒ คน ก็ได้  
  (๒) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่มากกว่า ๘ คน 
และมีความจ าเป็น อาจก าหนดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มากกว่า ๒ คน ก็ได้ โดยความเห็นชอบจาก 
สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของพ้ืนที่ และขอบเขตการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแต่ละคน  
  (๓)  เพ่ือให้การก าหนดจ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยให้ขอความร่วมมือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และ/หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจและคัดกรอง 
จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
ตามดัชนีบาร์เธล (ADL) ทั้งนี้ ควรปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกปี ก่อนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน 
หรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตรา ดังนี้  
      (๑.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง  จ านวน 
๗๐ ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
                  (๑.๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 
๗๐ ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จั ดให้มีการอบรม 
โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
   (๒) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น  
  (๓)  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
ไม่ครบ ๘ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน  
 ข้อ ๕ การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
  (๑) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  (๒)  เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับผู้รับบริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นประจ า ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา  
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

(๓) ภายใน... 
 



-๓- 
 
 (๓) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ ๑๒๐ ชั่วโมง                   
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติ                 
ให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
   ข้อ ๖ การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน  
  (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ 
  (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
  (๓)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ  ๓ เดือน เพ่ือประเมินผล 
การด าเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคล                
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 
                                ----------------------------------------------- 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


