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ประกาศ  ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนด วัน เวลา สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ   

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
ในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

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

  ตามท่ี  ได้มีประกาศกรมประมง  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2561  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันจันทร์ที่ 19  
พฤศจิกายน  2561   นั้น 

   ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 
   1)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
        ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   2)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน  เวลา  และสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขที่ประจ าตัว 

ของผู้สมัคร 
(1) ประเมินโดยการสอบข้อเขียน (100 คะแนน)  
ดังต่อไปนี้ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
 - ความรู้ด้านการจัดท าเอกสารทางการเงินและ  
   บัญช ี
 - ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
   ระบบ GFMIS 
 

(2) ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)   

วันอังคารที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
เวลา  09.00 – 12.00  น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัด
หนองคาย 
 
 
 
 

วันอังคารที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัด
หนองคาย 
 
 

001 – 014 
 
 
 
 
 
 
 

001 – 014 
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 3) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
                    ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง   
สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ 

3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง   หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือ  เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ                
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
        4.  การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ ์ ต้องปฏิบัติ  
ดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง 

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การประเมินโดยเคร่งครัด 
  4.4  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 

4.5  ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป 
แล้วเป็นเวลา  30  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

4.6  ภายในเวลา  45  นาที  นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

4.7  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน 
การสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 

4.8  เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจ าตัวสอบ 
เฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้เท่านั้น 

4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษค าตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้อง 
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ                           

4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 

4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดท าค าตอบ 
จะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
 

4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า 
สอบ และต้องไมก่ระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
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4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต  
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

4.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มี 
สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

   อนึ่ง  หากกรมประมงพิจารณาภายหลังว่า  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมี
คุณสมบัติทั่วไป  หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิ เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะ  ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเพ่ือเป็นพนักงาน
ราชการในต าแหน่งที่ผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่    19    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   

                                                                                                                                                          

                / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์) 
ประมงจังหวัดหนองคาย 

ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

ลงวันที่    19     พฤศจิกายน  2561 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

   
เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

หมำย
เหตุ 

001 นำงสำวจุฑำทิพย์  สีดำแจ่ม   

002 นำงสำวพรนภำ  สีหะไตรย์   

003 นำงสำวศิรินทร์ภำณ์  สิงห์ค ำ   

004 นำงสำวพรพิมล  ทิพย์เสถียร   

005 นำงสำวจุรีรัตน์  วงศ์ภูมี   

006 นำงสำวนิภำพร  จันหอม   

007 นำงสำวหนึ่งฤทัย  สัมปุญญำ   

008 นำงสำวยุพำ  ศิริแข็ง   

009 นำยณรงค์  รุณรักษำ   

010 นำงสำวสุดำพร  กิ่งก้ำน   

011 นำงสำวนงรัตน์  ประทำสี   

012 นำงสำววิชชุดำ  สุรินทร์   

013 นำงสำวกมลรัตน์  มนตรี   

014 นำยขจรพงศ์  โถบ ำรุง   

   

         

      

 


