
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  มีความ
ประสงคจะดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทานางแนว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน  2 ตําแหนง ไดแก พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง 
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า จํานวน  1  อัตรา และ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 
อัตรา 

อาศัยอํานาจตามความ  ใน หมวด ๔ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหาร 
สวนตําบล ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และมติคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกนมีมติเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับ
รถบรรทุกนํ้า และ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (บรรทุกขยะ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2562 สงผลทําใหแผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563) ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  
มีตําแหนง พนักงานจางท่ัวไปวาง องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจางท่ัวไปแทนตําแหนงท่ีวาง  ดังน้ี 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร ไดแก 
1.1 ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 

 1. ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  จํานวน 1 อัตรา 
- อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และคาครองชีพชั่วคราวตาม

กฎหมายกําหนด  
 2. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา 

- อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และคาครองชีพชั่วคราวตาม
กฎหมายกําหนด  
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร  

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

ขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๗   หมวด ๑  ขอ ๔   ดังน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  และไมเกิน  ๖๐  ป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 
                                                                                

           2. /(๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ… 
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  (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรอืจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน 
   ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรอืในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
   ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
   ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
   จ. โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
  (๕) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจาหนาท่ีในพรรค 
การเมือง 
  (7)ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 (8) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผดิทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (9) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรอืไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรอื
หนวยงานอื่นของรัฐ 
  (10) ไมเปนขาราชการหรอืลกูจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ  รฐัวสิาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

สําหรับพระภิกษุและสามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ไมรับสมัครและไมให
เขาสอบตามนัยหนังสอืกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 
2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
  หมายเหตุ ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และตองนําใบรับรอง
แพทยซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน มายื่นดวย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร
แนบทายประกาศน้ี  (ภาคผนวก ก.) 
3. การรับสมัคร 

3.1 วันเวลา และสถานท่ีรบัสมัคร 
ผู ท่ี ประสงคจะสมัครสอบ ติดตอขอยื่ น ใบสมัครพรอมหลักฐานด วยตนเองได ท่ี  

งานบริหารท่ัวไป สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน ต้ังแต
วันท่ี  13 - 23  กันยายน  2562   ในวัน เวลา ราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-4327-
8 1 7 5  ห รื อ ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด ได ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ท า น า ง แ น ว
http://www.thanangnaew.go.th      

3.2 เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ ฯ 
          ผูสมัครสอบจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังนําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาใหตรวจสอบและยื่นฉบับสําเนาท่ีรับรอง
ความถูกตอง ๑ ชุด  ตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบ ดังตอไปน้ี 
                                         

    3 /๑ ) สําเนาวุฒิการศึกษา … 
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  ๑ ) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียน  ท่ีแสดงวา 
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษา
ดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยพรอมรับรองสําเนาถูกตองอยางละ ๑ ฉบับ 
โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ(พรอมสําเนาลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกตอง)            จํานวน  1  ชุด 
  ๒ )  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  สวมเสื้อสีสุภาพ  ขนาด   1.5 x 2  
น้ิว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  ๖  เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร         จํานวน  ๓  รูป 

๓ ) สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมสําเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง)   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔ )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมสําเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง)   

      จํานวน 1 ฉบับ 
5 ) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2535  ซ่ึง

ออกใหไมเกิน  ๑  เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกายจนถึงวนัสมัคร 
6. ) สําหรับผูท่ีผานการเกณฑทหารมาแลวใหนําใบทหารกองเกิน (พรอมสําเนาลงลายมือชื่อ

รับรองความถูกตอง)     
7.)  สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทท่ี 2 ข้ึนไป        จํานวน  1  ฉบับ 
8 ) สําเนาหลักฐานอืน่ๆ(ถามี)  เชน หนังสอือนุญาตใหเปลีย่นชื่อตัว–ชื่อสกุล หรือใบสําคัญ

การสมรส   (พรอมสําเนาลงลายมือชือ่รับรองความถูกตอง)             จํานวน  ๑ ฉบับ 
สําหรับการรับสมัครสอบครั้งน้ี สําเนาเอกสารท่ีนํามายื่นทุกชนิดใหใช กระดาษขนาด A๔ เทาน้ัน 

ผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนจะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

3.3  คาธรรมเนยีมในการสมัครสอบ 
  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมในการสมัครสอบ  ตําแหนงละ  ๑๐๐  บาท 

3.4 เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด  ๆ หรือคุณสมบัติการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาวหากตรวจพบเม่ือใด ใหถือ
วา การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ันต้ังแตตน 
4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมนิ
สมรรถนะ 
  4.๑  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก ตารางสอบ  สถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกับ
การสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  24  กันยายน  2562  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวหรือ 
ดูรายละเอียดไดทางเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  http://www.thanangnaew.go.th   
  4.๒ ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี   25  กันยายน   2562 ณ หองประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทานางแนว โดยทดสอบภาคปฏิบัติ เวลา 09.00 น. – 11.00 น. และสอบสัมภาษณ เวลา 

13.00 น. – 15.00 น.  

/5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร… 
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5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  5.1 ทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการปฏิบัติงานจริง   
  5.2 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ  

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมินตามรายละเอียดเก่ียวกับ
การสมัครแนบทายประกาศน้ี (ภาคผนวก ก ) 
6.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต
ละภาคท่ีสอบไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐  โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบท่ีได  ในวันท่ี  26  กันยายน   2562 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ท า น า งแ น ว  ห รื อ ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด ได ท า ง เว็ บ ไซ ด อ งค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ าบ ล ท า น า งแ น ว 
http://www.thanangnaew.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรร 
ครบ ๑ ป นับต้ังแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลว 
แตกรณี                 
8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว กําหนด 
9. การบรรจุแตงต้ัง 
  9.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  จะบรรจุและแตงต้ังพนักงานจางตาม
ตําแหนงดังน้ี 
  9.1.1 พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกนํ้าจะบรรจุแตงต้ังหลังจาก
ประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเสร็จเรียบรอยแลว 

9.1.2 พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ) จะบรรจุแตงต้ัง
หลังจากประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเสร็จเรียบรอยแลว 

9.1.3 ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการแตงต้ังตามลําดับคะแนนมากไปหานอย ในกรณีท่ี
มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยู
ในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูไดคะแนนความรู
ความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูไดรับหมายเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามประกาศน้ี  ดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดสมรรถนะ  ความเทาเทียมในโอกาส  และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวย
กระบวนการท่ียุติธรรมโปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  อยา
หลงเชื่อ  หรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือผูแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได  
และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเก่ียวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบคัดเลือกได  โปรดแจง
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรไดทราบ  เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป  

  ประกาศ   ณ  วันท่ี    5  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

    สิบเอก 
(จวง  เหชัยภูมิ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 



ภาคผนวก  ก 
 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง  การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลงวันท่ี    5   เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕62 

**************************************************** 
 
ประเภทของพนักงานจางท่ัวไป  ประเภทผูมีทักษะ 
 

ตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน 
1. พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 
    ตําแหนงเลขท่ี 01-ท003  
    สํานักปลัด 

ปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนต
บรรทุกนํ้า บํารุงรักษา ทํา
ความสะอาดรถยนตและแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการ
ใชรถยนตดังกลาว และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

มีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญงานในหนาท่ี 
และไดรับใบอนุญาตขับ
รถยนตตามกฎหมายกําหนด 

ใหไดรับคาตอบแทน 
9,000 บาท และ
ไดรับคาครองชพี
ชั่วคราวตามท่ี
กฏหมายกําหนด 
 
 
 

2. พนักงานขับรถยนต(รถขยะ) 
    ตําแหนงเลขท่ี  01-ท-004 
    สํานักปลัด 

ขับรถยนต บํารุงรักษา ทํา
ความสะอาดรถยนตและแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอย ๆ ใน
การใชรถยนตดังกลาว และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

มีความรูความสามารถและ
ความชํานาญงานในหนาท่ี
และไดรับใบอนุญาตขับ
รถยนตตามกฎหมาย 

ใหไดรับคาตอบแทน 
9,000 บาท และ
ไดรับคาครองชพี
ชั่วคราวตามท่ี
กฏหมายกําหนด 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง  การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลงวันท่ี       เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕62 

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

ประเภทของพนักงานจางท่ัวไป  ประเภทผูมีทักษะ 
ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา ตําแหนงเลขท่ี  01-ท-003 

 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
1.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานท่ีจะจาง) 
     1.1  มีทักษะในการขับรถ 
     1.2  มีความสามารถแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ   
           ของเครือ่งจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกนํ้า) 

 
2.  คุณสมบัติสวนตัว 
     2.1  บุคลิกภาพทวงทีวาจา 
     2.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     2.3  มนุษยสัมพันธ 
     2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
     2.5  ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน 
 

100 
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100 
20 
20 
20 
20 
20 

โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 



 

 
ประเภทของพนักงานจางท่ัวไป  ประเภทผูมีทักษะ 

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถขยะ) ตําแหนงเลขท่ี  01-ท-004 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี ้

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

3.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานท่ีจะจาง) 
     1.1  มีทักษะในการขับรถ 
     1.2  มีความสามารถแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ   
           ของเครือ่งจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกขยะ) 

 
4.  คุณสมบัติสวนตัว 
     2.1  บุคลิกภาพทวงทีวาจา 
     2.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     2.3  มนุษยสัมพันธ 
     2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
     2.5  ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน 
 

100 
 

50 
50 

 
 

100 
20 
20 
20 
20 
20 

โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 


