
 
 

 
 

ประกาศจังหวัดอ านาจเจริญ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 

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

ตามประกาศจังหวัดอ านาจเจริญ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ  
โดยเปิดรับสมัครระหว่าวันที่ ๒๑-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ นั้น 

จังหวัดอ านาจเจริญ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 
 ๐๐๑ นายรณกร  มั่นแสง 
 ๐๐๒ นายยุทธชัย  นนทการ 
 ๐๐๓ นายสุวรรณศักดิ์  สุวรรณชาติ 
 

ข) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้ 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน 

สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 

วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสตัว์จงัหวัดอ านาจเจรญิ 
ช้ัน ๑ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดอ านาจเจรญิ 
 

 
ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ครั้งที่ ๒ 
จังหวัดอ านาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมิ นสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  

และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่  ๒ ในวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั้น ๑  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ และทางเว็บไซต์จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ www.amnatcharoen.go.th 
หั ว ข้ อ  “ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ” แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์ จั ง ห วั ด อ า น า จ เ จ ริ ญ  
ที่ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย  
“รับสมัครงาน” 

ง. ระเบียบ/ ๒... 

www.amnatcharoen.go.th
http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/


 
 

- ๒ - 
 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน

สมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตร กรรมการควบคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ก็ได ้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ต้องปฏิบัติ
ดังนี้ 

๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไป 
ในห้องสอบ 

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า 
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมสอบแล้ว 

๔.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ งและค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ควบคุมสอบโดยเคร่งครัด 

๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบ 
ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๔.๕ ผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร  
และตามวันเวลาที่ก าหนดในตารางสอบ ผู้ที่ เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูก 
ปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 

๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 

๔.๗ เขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่ก าหนด 
ให้เท่านั้น 

๔.๘ เมื่ ออยู่ ในห้องสอบ ขณะสอบไม่ พูดหรื อติ ดต่ อกับผู้ สอบอ่ืนหรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ใน
ความดูแลของคณะกรรมการควบคุมสอบ 

๔.๙ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องได้ 

๔.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการควบคุมสอบอนุญาตเท่านั้น 

๔.๑๑ เมื่อหมดเวลา คณะกรรมการควบคุมสอบจะให้หยุดท าค าตอบและจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการควบคุมสอบได้
อนุญาตแล้ว 

๔.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 
๕. ผู้ใด/ ๓... 

 




