
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง 

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน 

     ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ภายใต้แผนงานโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราช
กฤษฎีกาให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไปยังส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพ่ือขอใช้
จ่ายเงินกู้ ภายใต้แผนงานดังกล่าวนั้น  

 ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการ ซักซ้อม การด าเนินโครงการอาสาอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท.0819.2/ว4243 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน  ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะน าดูแลและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการอาสาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
เพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา จึงมีความประสงค์การรับสมัครเพ่ือสรรหาบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน เมื่อได้รับ
คัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ขั้นกลาง จ านวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย)  

 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

  ต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จ านวน 2 อัตรา 

 โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
กายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแลและ 

                                                                                     ชว่ยเหลือ/.... 
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ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท หรือตาม
รายละเอียดเอกสารแนบท้าย          
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 2.1 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
 2.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่  
 2.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า 
 2.4 จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมี
เงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง เป็นระยะเวลา 
1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลกาบัง ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพ่ือน าส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 

 3. หลักฐานการสมัคร 

 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
 3.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.3 ส าเนาวุฒิบัตรทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
 3.5 รูปถ่ายหน้าตรง  3 x 4 ซม. (1 นิ้ว)      จ านวน     2   รูป 

 4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563  - 7 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ซึ่งสามารถติดต่อ
สอบถามได้โดยตรงทีก่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต าบลกาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา ในวัน เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 093-581-0661 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร
บริ บาล  ในวั นที่  7  สิ งหาคม  2563 ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลกาบั ง  และทาง เ ว็ บ ไซต์ 
https://www.kabang.go.th/index.php 

 6.ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง  ก าหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่  10 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง 

7.การประกาศ/.. 
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7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและผู้ได้รับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและผู้ได้รับการเลือกสรรฯ 
ให้ทราบ ในวันที่  14 สิ งหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่ วนต าบลกาบั ง  และทาง เว็บ ไซต์ 
https://www.kabang.go.th/index.php  

 8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่จากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาจาก
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติ งาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 
 9.ที่มา/ข้อกฎหมาย 
 9.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 9.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
 9.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 899 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 
 9.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านให้ได้รับการ
คัดเลือก หรือพฤติการณ์ในท านองเดียวกัน โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง 
ทราบด้วย 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง ขอความร่วมมือผู้รับสมัคร ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตาม
แนวทางมาตรการโควิด-19 ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮร์ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย 
 

/จึงประกาศ... 
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 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 3  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  
 

                                                     
 

(นายมะรอบี  เบ็ญหามะ) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง 
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน 

ชื่อต าแหน่ง  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
1.ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (2) ช่วยดูแลการปฏิบัติการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การ
อาบน้ า การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
 (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้
การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น 
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน และการ
ประเมินกิจวัตรประจ าวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การท าแผลเบื้องต้น 
การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่อง
ระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
 (4) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่างๆ  
 (5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้
อย่างถูกต้อง 
 (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)   
 (7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบ าบัดอ่ืนๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
2.อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริการท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการท างานที่
เสียไป จะต้องมีเวลาในปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตรา ดังนี้ 
  (1.1) อาสาสมัครท้องถิ่นบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 
จ านวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
  (1.2) อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจ านวน  
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70 ชั่วโมง และผ่านอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการ 
ผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้ มีการอบรมโดย
ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 
บาท 
 2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)  
ไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
3.การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 (1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
 30 วัน 
 (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับผู้รับบริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงแล้วเห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติ
หน้าที่ประจ า ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ให้เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (3) ภายในระยะเวลา 3  ปี นับแต่วันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชัว่โมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้ครบ 120 ชั่วโมง  
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้
ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                             

ใบสมัคร 
รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
****************************************************************************** 

1. ช่ือ………………….………………...….ช่ือสกุล…………........……………….ชาติ………...........ศาสนา............................. 
 

2. เกิดวันที…่………...…อายุ………………..……….………..พ.ศ…...........….… อายุ…......................ปี (นับถึงวันสมัคร)    
 

3.ที่อยู่ปัจจุบัน…………หมู่ที…่................ต าบล………………..อ าเภอ….....................จังหวัด................................ 
   รหสัไปรษณีย์.........................................โทรศัพท…์…………..................... 
 

4.ช่ือ-สกุลบดิา…………………..………....……………...สัญชาต…ิ……..…...ศาสนา…………….อาชีพ…………………........ 
 ช่ือ-สกุลมารดา…………………..............................สัญชาต…ิ………..…ศาสนา……………อาชีพ………………………… 
 

5. บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณฉีุกเฉิน 
ช่ือ -สกุล............................................................................................................................................................ 
ความสัมพันธ์เป็น.................................................................โทรศัพท.์............................................................... 
 

6.จบการศึกษาช้ันสูงสุดจาก ...........…................………….........….........………..………...….จังหวัด……………………..………......... 
 

7.วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครครั้งนี้………………………….................................................................................. 
 

8.ประสบการณ์การท างาน 
  1..................………………………………...................................................................................    
    2........................................................................................................................................ 
 

9.ความรู้ความสามารถพิเศษ 
  1..................………………………………...................................................................................    
    2........................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ค าสตัย์ปฏิญาณว่า   ข้อความที่กล่าวข้างตน้นั้นเป็นความจริงท้ังสิ้น 
 

                                                               (ลงช่ือ)………………………………….………ผู้สมัคร 
                                    (…………….…………………………) 
                                                  ยื่นใบสมัคร   วันท่ี………..เดือน……..…………………พ.ศ………………….. 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครของ..................................................................................................แล้ว มีเอกสาร ดังนี้ 
(   )  1. รูปถ่ายหน้าตรง  3 x4 ซม. (1 นิ้ว)      จ านวน     3   รูป 
(   )  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                         จ านวน    1   ฉบับ 
(   )  3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน            จ านวน    1  ฉบับ 
(   )  4. ส าเนาวุฒิการศึกษา                         จ านวน    1  ฉบับ 
(   )  5. อื่นๆ 
                                                                          (ลงช่ือ)........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร 

 

                                                                                   (............................................................) 

เลขประจ าตัวสอบ   

  

รูปถ่าย 



ทะเบียนคุมใบสมคัร 
รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
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วัน/เดือน/ปี 

 

ชื่อ-สกุล (ผู้สมัคร) 

 

ลายมือชื่อ 

ผู้สมัคร 
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