
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลใหป้ฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

*************************************** 
   

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 
มิถุนายน 2562 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์             
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290     
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4642 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 และ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6         
พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหาร       
ส่วนตำบล เรื่อง ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  เพ่ือให้เป็นไปตามการดำเนินงาน
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภท       
และกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพ้ืนที่   
เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จึงมีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย )         
เพ่ือทำการคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น” 

1. ตำแหน่งรับสมัคร 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   จำนวน     2     อัตรา 
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ            

และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ 
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ 5,000.- บาท รายละเอียดตามผนวก 1 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ ์
  (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 

/(3) ผู้ที่ผ่าน... 
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  (3 ) เป็นผู้ที่ ผ่ านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ สู งอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่ วโมง            
(ของกรมอนามัย) 

(4) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 

(5) มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ 
(6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 6 โรค ดังต่อไปนี้ 
 1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ 
 3. โรคเท้าช้าง 
 4. โรคที่เกิดจากสารเสพติด 
 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 6. โรคอ่ืนๆ ที่เรื้อรังหรือร้ายแรง แสดงอาการอย่างชัดเจน จนสามารถเป็นอุปสรรค
ต่อการทำงานหรือการเรียนได้ 
(7) กรณีมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ฯลฯ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย   

ที่เกิดขึ้นเอง  
3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

  ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 25 – 29 
ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
  (1) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียน
จบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับ 

(2) ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
  (3) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
  (4) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ 
  (5) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ 
  (6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
  (7) ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ เอกสาร
รับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ที่มีอายุไม่เกิน 3 วัน 
และต้องไม่พบเชื้อ 

/5. เงื่อนไข... 
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5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่   
สอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ     
เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ      
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ ดังตอ่ไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
     การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่     
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต
บุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและสังคม 
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืนเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ
ตำแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
8. กำหนดการสอบคัดเลือก 

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 09.00 น.            
โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก  
หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 
ทราบด้วย 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

/ประกาศ... 
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   ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายเฉลิมเกียรติ  ไชยประสพ) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 
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ผนวก 1 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทน 

ของอาสาสมัครบริบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 
*********************** 

ชื่อตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ข้อ 1 คุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
(2)  เป็นผู้ทีผ่่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย) 
(3)  มีภูมิลำเนาอยู่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ ใกล้ เคียงที่ ได้รับคำสั่ ง            

ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
(4)  ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ 

ข้อ 2 ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ำ การทำ
ความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย 
การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
 (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้ 
การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น     
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพ้ืนฐาน            
และการประเมินกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผล
เบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมอง
บกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
 (4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
 (5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้      
อย่างถูกต้อง 
 (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 

(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด
อ่ืนๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

/ข้อ 3 จำนวน… 
  



 ๖ 

ข้อ 3 จำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (1) ให้มีจำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งอย่างน้อย 2 
คน ยกเว้นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ น้อยกว่า 4 คน     
หรือในช่วงระยะใดมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงน้อยกว่า 4 คน อาจจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นน้อย
กว่า 2 คนก็ได้ 
 (2) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิ งในพ้ืนที่มากกว่า 8 คน    
และมีความจำเป็น อาจกำหนดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มากกว่า 2 คนก็ได้ โดยความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น ทั้ งนี้  ให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเหมาะสม           
และความจำเป็นของพ้ืนที่ และขอบเขตการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแต่ละคน 
 (3) เพ่ือให้การกำหนดจำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล จัดทำฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยให้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลและ/หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำรวจและคัดกรอง
จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนี
บาร์เธล (ADL) ทั้งนี้ ควรปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกปี ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 4 อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่  ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 
  (1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง     
จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
  (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง     
จำนวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง       
ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
 (2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่  ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)        
น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ครบ 
8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 

ข้อ 5 การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 (1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

/(2) เมื่อบุคลากร… 
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 (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
ผู้บริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแล้ว
เห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  ให้ เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติม  
นักบริบาลท้องถิ่น  จำนวน 50 ชั่ งโมง ของคณะกรรมการผู้สู งอายุแห่ งชาติ  ให้ครบ 120 ชั่ วโมง               
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ 6 การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น         
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  
 (2 ) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้ าน สุขภาพใน พ้ืนที่  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ   
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
 (3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุก ๆ 3 เดือน เพื่อประเมินผล
การดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงาน    
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง         
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
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