
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

---------------------- 
  ตามที่ เทศบาลต าบลโนนดินแดง ได้ด าเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัดตามประเภทและ
กิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน าการดูแลและช่วยเหลือให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีปกติสุข  
 เทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือท า
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน” 

1. ต าแหน่งรับสมัคร 
 ต าแหน่ง       อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน   จ านวน    2    อัตรา 
  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 โดยมีหน้าที่ ให้บริการแก่ผู้สู งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ            
และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะน า  
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้รับ
เงินค่าตอบแทน เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี ้

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดง หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 3. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดย
ได้รับค่าตอบแทนประจ า 
  4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถท างานเต็มเวลาอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 20 วันต่อเดือน 
   

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ/... 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จ านวน 70 ชั่วโมง  
 2. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 10 - 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.  
– 16.30 น. (เฉพาะวันท าการ) 

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้ง
น าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
 4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  4.3 ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่ก าหนดฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4 ใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)    จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว       จ านวน  2 รูป 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร              
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลโนนดินแดง  

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ   
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ/... 
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สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง เช่น ความรู้เกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติ 

60 สอบข้อเขียน 

การประเมินพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ โดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
หรือพิจารณา จากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 160  

  7.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 และได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนในการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันมากกว่า จะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  7.3 ถ้าได้คะแนนรวมในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบ
ข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะก าหนดการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดย   
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงาน
เทศบาลต าบลโนนดินแดง   

9. ประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 9.1 เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  9.2 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 - 2 รายงานตัวเพ่ือท าบันทึกข้อตกลงและเริ่มปฏิบัติงาน ในวัน
พุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลโนนดินแดง  
  9.3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศผลการคัดเลือก และถ้ามี
การคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันอีก โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถือเป็นอันยกเลิก 
  9.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชี ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือเป็นอันยกเลิก 
         1)  ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิในต าแหน่งที่ได้รับคัดเลือก 
         2) ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งตามที่ก าหนด   
  9.5 การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่วัน            
รับสมัครและจะไม่ได้รับการแต่งตั้ง หรือหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

เทศบาล/... 
 





เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

*********************** 
ชื่อต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการท าหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ช่วยดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น การอาบน้ า การท า
ความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย 
การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น 
 (3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้ 
การก ากับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น     
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน            
และการประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่อง
ระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น 
 (4) การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
 (5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้       
อย่างถูกต้อง 
 (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
 (7 ) ช่ วย เหลื อดู แลผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะ พ่ึ งพิ งด้ านสุ ขภ าพ พ้ื นฐาน  การ ฟ้ื น ฟู สมรรถภ าพ                    
และกายภาพบ าบัดอื่น ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
2. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
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 หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะ ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
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 (2) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)        
น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น 
 (3) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ครบ 
8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
3. การพ้นจากการเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 (1) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 (2) เมื่อบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
ผู้บริการในพ้ืนที่ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแล้ว
เห็นว่า มีสมรรถนะหรือผลลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า 
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น   ให้ เสนอความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (3) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติม  
นักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชั่ งโมง ของคณะกรรมการผู้สู งอายุแห่ งชาติ  ให้ครบ 120 ชั่ งโมง               
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4. การก ากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (1) จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ที่ปฏิบัติ  
 (2) เทศบาลต าบลโนนดินแดง ขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 (3) จัดประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทุกๆ 3 เดือน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน รับฟังปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

                 เทศบาลต าบลโนนดินแดง 
                   ใบสมคัรบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ 

      *********************** 
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 

 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนน
ดินแดง จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบพิจารณาดังต่อไปนี้ คือ ข้าพเจ้า 

1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................สัญชาติ..................เชื้อชาติ............... ...
เกิดเม่ือวันที่.............เดือน...............................พ.ศ.......................อายุ..............ปี................เดือน.........................  
2. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครไม่ต่ ากว่า 18 ปี คือ เกิดเมื่อวันที่..............เดือน..............................พ.ศ......... ........ 
3. บัตรประจ าตัวประชาชน เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................. 
ออกให้ ณ จังหวัด.............................. 
4. ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ถนน......................................ต าบล................. ..................... 
อ าเภอ.......................................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ.... ...................... 
อาศัยอยู่มาแล้ว.................................ป.ี..........................................เดือน 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.....................ถนน................................................ต าบล................................................ 
อ าเภอ.......................................จังหวัด.................. ......รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ.......................... 
อาศัยอยู่มาแล้ว.................................ป.ี..........................................เดือน 
6. สถานภาพ 
 (     ) โสด   (      ) สมรส 
 (     ) หย่าร้าง   (      ) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................. 
7. ชื่อบิดา......................................................................................อาชีพ................................................................................................. 
    ชื่อมารดา..................................................................................อาชีพ................................................................................................. 
8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ................................................สาขาวิชาหรือวิชาเอก.................................
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ...................................................................................................... ................. 
9. ต าแหน่งที่สมัคร ต าแหน่ง.............อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.....................................................  
10. อาชีพปัจจุบัน (  ) ไม่มี 
     (  ) ม ี    ต าแหน่ง.......................................................................อายุการท างาน.............................. 
สถานที่ท างาน....................................................................................................................โทรศัพท์.......................................................... 
11. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................... 
12. ประสบการณ์ในการท างาน (การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง) 
 (     )  เคย ระบุ............................................................................................................................. ............. 
 (    ) ไม่เคย 

…../ 13. ได้แนบหลักฐาน 
 

     

เลขประจ าตัวสอบ
ประจ ำ 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 
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13. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ กรณีใดกรณีหนึ่ง 
 (     )  ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขจ านวน 70 ชั่วโมง 
  (     )  ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 ชัว่โมง และผ่านการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลท้องถิ่น จ านวน 50 ชัว่โมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จาก
หน่วยงานที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

14. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม...........................ฉบับ 
คือ 
 (  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 (  ) ส าเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่ก าหนด 
 (  ) รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 (  ) อื่น ๆ คือ...........................................................................................................................................  
 หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการและข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับคัดเลือก 
 
 
    (ลงชื่อ).....................................................ผู้สมัคร 

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

    วันที่...........เดือน............................พ.ศ.............. 
 

 

 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเอกสารผู้สมัคร 

ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน 

   ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจเอกสาร 

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

             วันที่...........เดือน............................พ.ศ..............เดอืน............................พ.ศ
.............. 
 


