
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา สถานที่  

และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
เทศบาลนครแม่สอด  อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
------------------------------------------------------ 

ตามที่ เทศบาลนครแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ของเทศบาลนครแม่สอด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑๗ อัตรา  และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 37 อัตรา  ตามประกาศเทศบาลนครแม่สอด  ลงวันที่  17 กรกฎาคม  ๒๕60  นั้น 

เทศบาล ฯ  ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา สถานที่  ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ            
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  รายละเอียดดังนี้  

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
      บุ คคลผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับการประเมินสมรรถนะเป็ นพนั กงานจ้ างแต่ละต าแหน่ ง               
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

  ๒. ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
      แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)  

  ๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
      เทศบาลนครแม่สอดจะด าเนินการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่  ๒1 สิงหาคม ๒๕60                
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด    

  ๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  

กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น          
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓) ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน ไปในวันประเมินสมรรถนะ

ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้  

๔) การเข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒ ควรไปถึงสถานทีส่อบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีแต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
  

๕)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข 

 

 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) 
 

ต าแหน่ง 
เลขประจ าตัว 

วัน เวลา และสถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

พนักงานขับรถยนต์   
   

วันอาทิตยท์ี่ 20  สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.00 น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ ๑   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
วันอาทิตยท์ี่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ ๑   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วันอาทิตยท์ี่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ ๑   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วันอาทิตยท์ี ่ 20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ 2   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันอาทิตยท์ี่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ 3   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

นักการ วันอาทิตยท์ี่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ 4   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

คนงาน วันอาทิตย์ที่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ 5   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

พนักงานดับเพลิง วันอาทิตยท์ี่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ 6   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท วันอาทิตยท์ี่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ 7   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง) 
 

ต าแหน่ง 
เลขประจ าตัว 

วัน เวลา และสถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

พนักงานขับรถยนต์   
 

วันอาทิตยท์ี่  20 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา ๑0.30 น. เปน็ต้นไป 

สนามฟุตบอล   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
วันอาทิตย์ที่  20  สิงหาคม  2560   เวลา 10.30 น. เปน็ต้นไป 

ณ สถานีดับเพลิง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันอาทิตยท์ี่  20  สิงหาคม  2560   เวลา ๑0.3๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคารพวงชมพู  ห้องที่ 3   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

วันอาทิตยท์ี่ 20  สิงหาคม  2560   เวลา ๑0.3๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคารพุทธรักษา ชั้น 3   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วันอาทิตยท์ี่  20  สิงหาคม  2560   เวลา ๑0.3๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคารพุทธรักษา  ชั้น 3   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

นักการ วันอาทิตยท์ี่  20  สิงหาคม  2560   เวลา ๑0.3๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคารพุทธรักษา  ชั้น 2   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

คนงาน วันอาทิตยท์ี่  20  สิงหาคม  2560   เวลา ๑0.3๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคารชวนชม  ชั้น 3   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

พนักงานดับเพลิง วันอาทิตยท์ี่  20  สิงหาคม  2560   เวลา ๑0.30 น. เปน็ต้นไป 

ณ สถานีดับเพลิง  

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท วันอาทิตยท์ี่  20  สิงหาคม  2560   เวลา ๑0.3๐ – ๑๒.๐๐ น. 

สนามฟุตบอล  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

**หมายเหตุ 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , ต าแหน่ง นักการ 

   ต าแหน่ง คนงาน (ให้เตรียมแฟลชไดร์ฟพร้อมติดชื่อของผู้รับการสรรหาฯ มาใช้การประเมินสมรรถนะ 
(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง) 

2. ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ให้เตรียม กางเกงวอร์มและรองเท้าผ้าใบมาใช้การประเมินสมรรถนะ    
(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง) 

 
 
 



ภาคผนวก ค 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากหนัก 
*************************************** 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
- ทดสอบความสามารถในการขับรถ ความช านาญ ทักษะ 
- การทดสอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
- การตรวจเช็คสภาพก่อน และหลังการใช้งาน  

 ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประวิติการท างาน 
-  พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-  พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

*************************************** 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน         
  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม     
-  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ       
-  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย     
-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ      
-  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 

*************************************** 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
- มีทักษะเฉพาะส าหรับงานวิศวกรโยธา 
- มีความรู้ความสามารถส าหรับงานวิศวกรโยธา  

     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประวิติการท างาน 
-  พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-  พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

*************************************** 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microssoft Excel  

     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประวิติการท างาน 
-  พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-  พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  นักการ 

*************************************** 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microssoft Excel 

     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประวิติการท างาน 
-  พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-  พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  คนงาน 

*************************************** 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microssoft Excel 

     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประวิติการท างาน 
-  พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-  พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 

*************************************** 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
 - ทดสอบสมรรถนะความสมบูรณ์ของร่างกาย เกี่ยวกับ วิ่ง ซิทอัพ วิดพ้ืน วิ่งสายส่งน้ าดับเพลิง 
 - มีความรู้ในเรื่องเครื่องดับเพลิง  

     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประวิติการท างาน 
-  พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-  พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 
     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท 

*************************************** 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๒๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบปรนัย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดตาก 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

     ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธปีฏิบัติ 
 - มีความรู้ในการบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
 - มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือช่าง 

     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประวิติการท างาน 
-  พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-  พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ 
     

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


