
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลท่ีประสงคเขารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

เพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คน 

     ดวย กระทรวงมหาดไทยไดเสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง ภายใตแผนงานโครงการ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีทายพระราช

กฤษฎีกาใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไปยังสํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพ่ือขอใช

จายเงินกู ภายใตแผนงานดังกลาวนั้น  

 ในการนี้กระทรวงมหาดไทยไดมีขอสั่งการ ซักซอม การดําเนินโครงการอาสาอาสาสมัครบริบาล

ทองถ่ินเพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนท่ีสุดท่ี มท.0819.2/ว4243 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 ซ่ึงได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เพ่ือเปนการใหบริการแกผูสูงอายุท่ีไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดเต็มท่ีหรือผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีบาน  ใหไดรับสิทธิการบริการดานอนามัยพ้ืนฐาน การ

ฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะนําดูแลและชวยเหลือ

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุข โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนผูจัดหา

บุคคลในพ้ืนท่ีเขาชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 เพ่ือใหการดําเนินโครงการอาสาอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

เพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลกาลอ อําเภอรามัน 

จังหวัดยะลา จึงมีความประสงคจะการรับสมัครเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีประสงคเขารับการอบรมโครงการ

อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน จํานวน 2 

คน เม่ือไดรับคัดเลือกแลวตองเขารับการฝกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ซ่ึงเปนหลักสูตรการ

ดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย)  

 1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

  ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน               จํานวน 2 อัตรา 

 โดยมีหนาท่ีใหบริการแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ดานอนามัยพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพและ

กายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและ

ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไมไดเปนการรักษาพยาบาล ไดรับเงินคาตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท หรือตาม

รายละเอียดเอกสารแนบทาย 

          2.คุณสมบัติ/.... 

  



2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

 2.1 อายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ 

 2.2 มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี  

 2.3 ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา 

 2.4 จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางบุคคลท่ีรับคัดเลือกเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน โดยมี

เง่ือนไขวาจะปฏิบัติหนาท่ีเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินใหกับองคการบริหารสวนตําบลกาลอ เปนระยะเวลา 

1 ป เวนแตมีเหตุจําเปน หากไมปฏิบัติตามขอตกลง ยินดีชดใชคาใชจายท่ีทางราชการไดจายไปใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลกาลอ เพ่ือนําสงคืนสวนราชการท่ีจัดฝกอบรม 

 3. หลักฐานการสมัคร 

 ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน 

พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง จํานวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 

 3.1 ทะเบียนบานฉบบัจริง พรอมสําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 1 ฉบับ 

 3.2 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 

 3.3 สําเนาวุฒิบัตรทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ของสถานศึกษา  จํานวน 1 ฉบับ 

 3.4 หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  

 3.5 รูปถายหนาตรง  3 x 4 ซม. (1 นิ้ว)      จํานวน     2   รูป 

 4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีสมัคร 

  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ จะเปดรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

ระหวางวันท่ี 3 สิงหาคม 2563  - 7 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ซ่ึงสามารถติดตอ

สอบถามไดโดยตรงท่ีสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวัน เวลา

ราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-7320-5055 ตอ 13  

 5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

 องคการบริหารสวนตําบลกาลอ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับคัดเลือกบุคคลเปนอาสาสมัคร

บริบาล  ในวั น ท่ี  7  สิ งหาคม 2563 ณ องค การบริ หารส วนตํ าบลกาลอ  และทาง เ วป ไซต  

https://www.kalor.go.th 

 6.กําหนดการสอบคัดเลือก 

 องคการบริหารสวนตําบลกาลอ กําหนดวันสอบคัดเลือกในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 

09.00 เปนตนไป ณ หองประชุมสภาอบต.กาลอ ชั้น 2 องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

 7. การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรและผูไดรับการเลือกสรร 

 องคการบริหารสวนตําบลกาลอจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและผูไดรับการเลือกสรรฯ 

ใหทราบ ในวัน ท่ี  10  สิ งหาคม 2563 ณ องคการบริหารสวนตํ าบลกาลอ  และทางเวปไซต  

https://www.kalor.go.th                                                                      

   8.หลักเกณฑ/... 

https://www.kalor.go.th/
https://www.kalor.go.th/


 8. หลักเกณฑการคัดเลือก 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ
สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบโดยการ
สัมภาษณ ท้ังนี้อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม หรือพิจารณาจาก
ความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ  
คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ัง
สังคม สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

100 การสัมภาษณ 

รวม 100  
  

 9.ท่ีมา/ขอกฎหมาย 

 9.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2562 

 9.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

 9.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 899 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

 9.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 4253 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

 องคการบริหารสวนตําบลกาลอ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานใหไดรับการคัดเลือก 

หรือพฤติการณในทํานองเดียวกัน โปรดอยาหลงเชื่อ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลกาลอ ทราบดวย 

 ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลกาลอขอความรวมมือผูรับสมัคร ผูเก่ียวของ ปฏิบัติงานตาม

แนวทางมาตรการโควิด-19 ท้ังการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลลางมือ การสวมใสหนากากอนามัยดวย 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 3  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  

 

 

 

    (นายอาแว ซงตายา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลท่ีประสงคเขารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

เพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คน 

ชื่อตําแหนง  อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

1.ขอบเขตและเง่ือนไขการทําหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน มีหนาท่ีชวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดรับ

มอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

 (1) ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 (2) ชวยดูแลการปฏิบัติการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เชน การ

อาบน้ํา การทําความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณ

ชวยเหลือ การขับถาย การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน 

 (3) ใหบริการดานสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพภายใต

การกํากับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ี ไดแก การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตน 

การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันข้ันพ้ืนฐาน และการ

ประเมินกิจวัตรประจําวันท่ีไมซับซอนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ การทําแผลเบื้องตน 

การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมท่ีมีภาวะสมองบกพรองระยะ 

แรก การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน 

 (4) การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและประสานความชวยเหลือกับหนวยงาน

ตางๆ  

 (5) ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุ ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอได

อยางถูกตอง 

 (6) การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)   

 (7) ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงดานสุขภาพพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพและกายภาพ 

บําบัดอ่ืนๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2.อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 อาสาสมัครบริการทองถ่ินท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการทํางานท่ี

เสียไป จะตองมีเวลาในปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

 1) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม

นอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ 20 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตรา ดังนี้ 

  (1.1) อาสาสมัครทองถ่ินบริบาลทองถ่ินท่ีผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง 

จํานวน 70 ชัว่โมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 

  (1.2) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินท่ีผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุข้ันกลางจํานวน 

70 ชั่วโมง และผานอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลทองถ่ิน จํานวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดให มีการอบรมโดย

ไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกราอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 



 2) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาท่ี ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 

นอยกวา 20 วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

 3) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม

ครบ 8 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 4 ชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน 

3.การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 (1) ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลวงหนาไมนอยกวา 30 

วัน 

 (2) เม่ือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมกับผูรับบริการในพ้ืนท่ี ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน หยุดปฏิบัติ

หนาท่ีประจํา ปฏิบัติหนาท่ีไมมีประสิทธิภาพ เปนตน ใหเสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา

ใหอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินพนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 (3) ภายในระยะเวลา 3  ป นบัแตวันเริ่มปฏิบัติหนาท่ี ไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติม

นักบริบาลทองถ่ิน จํานวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหครบ 120 ชั่วโมง จากหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดใหมีการอบรม โดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             



ใบสมัคร 
รับสมัครเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีประสงคเขารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

เพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
****************************************************************************** 

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

2. เกิดวันท่ี…………...…………………..……….………..พ.ศ…...........….… อายุ…......................ป (นับถึงวันสมัคร)    
 

3.ท่ีอยูปจจุบัน…………หมูท่ี…................ตําบล………………..อําเภอ….....................จังหวัด................................ 
   รหสัไปรษณีย.........................................โทรศัพท……………..................... 
 

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

5. บุคคลท่ีสามารถติดตอไดกรณฉุีกเฉิน 
ช่ือ -สกุล............................................................................................................................................................ 
ความสัมพันธเปน.................................................................โทรศัพท................................................................ 
 

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

7.วุฒิการศึกษาท่ีใชในการสมัครครั้งน้ี………………………….................................................................................. 
 

8.ประสบการณการทํางาน 
  1..................………………………………...................................................................................    
    2........................................................................................................................................ 
 

9.ความรูความสามารถพิเศษ 
  1..................………………………………...................................................................................    
    2........................................................................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองและใหคําสตัยปฏิญาณวา   ขอความท่ีกลาวขางตนน้ันเปนความจริงท้ังสิ้น 
 

                                                               (ลงช่ือ)………………………………….………ผูสมัคร 
                                    (…………….…………………………) 
                                                  ยื่นใบสมัคร   วันท่ี………..เดือน……..…………………พ.ศ………………….. 
สวนของเจาหนาท่ี 
ไดตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครของ..................................................................................................แลว มีเอกสาร ดังน้ี 
(   )  1. รูปถายหนาตรง  3 x4 ซม. (1 น้ิว)      จํานวน     3   รูป 
(   )  2. สําเนาทะเบียนบาน                         จํานวน    1   ฉบับ 
(   )  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน            จํานวน    1  ฉบับ 
(   )  4. สําเนาวุฒิการศึกษา                         จํานวน    1  ฉบับ 
(   )  5. อ่ืนๆ
..................................................................................................................................................................................... 
                                                                               

                                                                          (ลงช่ือ)........................................................เจาหนาท่ีผูรับสมัคร 
 

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

 
 

เลขประจําตัวสอบ   

  
รูปถาย 



ทะเบียนคุมใบสมคัร 
รับสมัครเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีประสงคเขารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

เพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
ตําแหนง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
 

ลําดับท่ี 

 

หมายเลข

ประจําตัวสอบ 

 

วัน/เดือน/ป 

 

ช่ือ-สกุล (ผูสมัคร) 

 

ลายมือช่ือ 

ผูสมัคร 

 

หมายเหตุ 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

    

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


