ประกาศคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เรื่อง กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
คุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ตามที่มีประกาศคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ศูนย์ อานวยการรั กษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (ศรชล.ส่ วนกลาง) ลงวันที่ ๔ มี นาคม ๒๕๖๔
และประกาศคณะกรรมการอ านวยการสอบคั ด เลื อ กบุ คคลพลเรื อนเพื่ อ เลื อกสรรเป็ นพนั กงานราชการ
ศูนย์ อานวยการรั กษาผลประโยชน์ ของชาติ ทางทะเล เรื่อง แจ้ งรายชื่ อ หมายเลขประจ าตั วผู้ มี สิ ทธิเข้าสอบ
และสถานที่สอบ รอบแรก ภาควิชาการ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
ยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง มีจานวนผู้ติดเชื้อและเสียชี วิตมากขึ้น ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง เมื่อ ๑ ส.ค.๖๔ ข้อ ๔ (๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัด
กิจ กรรมซึ่งมี การรวมกลุ่ มของบุ ค คลที่มีจ านวนรวมกั นมากกว่ าห้ า คน จึง ขอเลื่อนการสอบออกไปก่อ น
ประกอบด้วยตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี (ผู้สมัคร ๕๓๖ คน)
และตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี (ผู้สมัคร ๒๓๓ คน)
ก าหนดให้ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กเฉพาะในต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี
กลุ่มงานบริการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี (ปวส. - ปวช.) สาขาการเงิน
และการบัญชี มีผู้สมัครสอบ จานวน ๑๕ คน โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และกาหนดการสอบ ดังนี้
๑. ชื ่อ ต าแหน่ง ในการจัด สอบ เจ้า พนัก งานการเงิน และบัญ ชี กลุ ่ม งานบริก าร
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี (ปวส. - ปวช.) สาขาการเงินและการบัญชี
๒. เลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รสอบ จ านวน ๑๕ คน โดยจะแบ่ งกลุ่ ม สอบ กลุ่ มละ ๓ คน
รายละเอียดตามผนวก ก
๓. กาหนดการสอบ ให้ผู้เข้าสอบดาเนินการด้านเอกสารในการขออนุญาตผ่านจังหวัด
ข้ามเขตพื้นที่เสี่ยงด้วยตนเอง ตามมาตรการปัองกันโรคระบาดโควิด ๑๙ ที่ภาครัฐกาหนด
๓.๑ ภาควิชาการ สอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
- เวลา ๐๙๐๐ - ๐๙๔๕ สอบวิชาภาษาไทย
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
- เวลา ๑๐๐๐ - ๑๐๔๕ สอบวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
- เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๓๐ สอบวิชาเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒ สอบสั ม ภาษณ์ วั น พุ ธ ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๖๔ หลั ง จากการสอบภาควิ ช าการ
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในโอกาสแรก
๔. สถานที่สอบ ณ ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.ส่วนกลาง)
อาคาร CAT TOWER ชั้น ๑๙ เลขที่ ๗๒ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ตำรำและเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรสอบ
ตำรำและเอกสำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี คุณวุฒิต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
๑. วิชำภำษำไทย
๑.๑ พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยรำชบัณฑิตย
สภำ
๑.๒ อ่ำนอย่ำงไร เขียนอย่ำงไร โดยรำชบัณฑิตยสภำ
๑.๓ กำรใช้ ภ ำษำไทยในวงรำชกำร โดย เรื อ เอกหญิ ง ปรี ย ำ หิ รั ญ
ประดิษฐ์ สำนักพิมพ์ บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด พ.ศ.๒๕๕๗
๑.๔ หลั ก ภำษำไทย ฉบั บ สมบู ร ณ์ โดย อำจำรย์ เ ริ ง ชั ย ทองหล่ อ
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง พ.ศ.๒๕๕๖
๒. วิชำภำษำอังกฤษ
๒.๑ Grammar and Techniques of the English Language ของ
Lert Kasorncam
๒.๒ Essential English Grammar By Raymond Murphy
๒.๓ Interchange Intro: Third Edition by Third Edition by Jack
C. Richards
๒.๔ Interchange 1: Third Edition by Third Edition by Jack C.
Richards
๒.๕ Touchstone 1 by Michael McCarthy,Jeanne Mccarthy
and Helen Sandiford

คะแนนเต็ม

๔๐

๖๐

๓. วิชำเฉพำะตำแหน่ง “กำรเงินและกำรบัญชี”
๓.๑ หนังสือ “กำรบัญชีกำรเงินเบื้องต้น” ของ สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลง
กรณืมหำวิทยำลัย ผู้แต่ง พงศ์พรต ฉัตรำภรณ์ / วชิระ บุณยเตร / แพร ถิระ
สุนทรพงษ์ / ประภำภรณ์ เกียรติกุลวัฒนำ
๓.๒ พ.ร.บ.วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓.๓ ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๔ หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ ของสำนัก
กฎหมำยและระเบียบ สำนักงบประมำณ

๑๐๐

กำรประเมินครั้งที่ ๒ กำรสอบสัมภำษณ์
เป็นกำรทดสอบด้ำนต่ำงๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติ
กำรทำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฎทำงอื่น รวมทั้งจำกกำรสัมภำษณ์เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ บุคลิกภำพ ทัศนคติ ไหวพริบ อำรมณ์ ควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ จิตสำนึกกำรให้บริกำร คุณธรรมและจริยธรรม

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

หมำยเหตุ รำยกำรอ้ำงอิงกำรสอบเป็นไปตำมประกำศฯ ฉบับลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๔

วิธีกำรประเมิน

