






รายละเอียดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห 
ในตําแหนงพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

 

(แนบทายประกาศการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มกราคม ๒๕6๖) 
 
ช่ือตําแหนง  พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 
กลุมงาน  การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 
คาตอบแทน  ๑8,๐๐๐ บาท หรือตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหฯ 
อัตราวาง  จํานวน ๑ อัตรา  
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕๖9 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะห กลั่นกรอง หนังสือซ่ึงมีหลักเกณฑและขอกฎหมายตาง ๆ 
เก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ 
รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของการฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และเก็บรักษาเอกสาร
สําคัญของการฌาปนกิจสงเคราะหฯ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีท่ัวไปของการฌาปนกิจ
สงเคราะห เชน การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชีทํารายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียด 
ขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจง โตตอบดานงบประมาณ 
ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําฐานขอมูลสถานภาพสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 
คนควา วิเคราะห ประเมินผลเก่ียวกับงานทะเบียนและสถิติตาง ๆ ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริม 
การเกษตร จัดทํากราฟ ดัชนี แผนภูมิและแผนงาน ตรวจสอบความถูกตองของการจัดการขอมูล และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห 
กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
เก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทําคูมือการใชคําสั่งตาง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช
เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการกระทําผิด 
ทางคอมพิวเตอร และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร พิมพรายงานตาง ๆ การให
คําปรึกษาแนะนํา เก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคลท่ีเก่ียวของ ติดตามความกาวหนา 
ของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ 
และการบัญชีท่ัวไปของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน 
ลงบัญชี สอบทาน และปรับปรุงบัญชี จัดทํางบทดลองประจําเดือน รายละเอียดประกอบงบการเงินตาง ๆ ตามมาตรฐาน 
ท่ีกําหนด เสนอตอผูตรวจสอบกิจการและผูสอบบัญชีจัดทํางบแสดงฐานะการเงินประจําป และรายละเอียด
ประกอบงบการเงินตาง ๆ เสนอผูสอบบัญชีและนายทะเบียน จัดทําสรุปยอดเงินฝากธนาคารและสรุปยอดการ 
รับชําระเงินสงเคราะหทําหนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งท่ี 1 
1.1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจ  
       เปาหมายของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 
1.2 ความรูดานธุรการ การเงิน และบัญชีเบื้องตน  
1.3 ความรูในการใชโปรแกรม Microsoft Office 

โปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ และอินเตอรเน็ต 
1.4 ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

กับการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

(100) 
 

สอบขอเขียน 
 

2.  การประเมินครั้งท่ี 2 
2.1  ความรู ทักษะ และความสามารถท่ีจะทํางานในหนาท่ี 
2.2  มนุษยสัมพันธ การประสานงาน 
2.3  การคิดวิเคราะห 
2.4  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
2.5  การสื่อสารโดยการพูด  
2.6  บุคลิกภาพและการปรับตัว 

(100) 
 

สอบสมัภาษณ 

รวม (200)  

 



แบบใบสมัครสอบคดัเลอืกเข้าเป็นพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

วนัท่ี.........................เดือน...............................พ.ศ.................. 

๑. ข้าพเจ้า.........................................................อาย.ุ.......ปี  เกิดวนัท่ี......เดือน....................พ.ศ.............. 

เชือ้ชาติ...........................สญัชาติ..........................ศาสนา.........................ตัง้บ้านเรือนอยูบ้่านเลขท่ี....................................... 

หมู.่..........................ตําบล........................................อําเภอ...................................จงัหวดั............................. ...................... 

สาํเร็จการศกึษาคณุวฒุิ..............................................สาขาวชิา................................จากสถานศกึษา.................. .................. 

................................................................ได้คะแนนเฉลีย่สะสม..........................................ตัง้แต.่......................... ................ 

บิดาท่ีให้กําเนิดช่ือ.....................................................................ตัง้บ้านเรือนอยูบ้่านเลขท่ี.........................หมู.่......... ...............

ตําบล...........................................อําเภอ..........................................จงัหวดั.................................................. ........................ 

 ข้าพเจ้าอยูใ่นความปกครองของ................................................................................................................. 

  ภรรยา/สามี ช่ือ.......................................................................................................................... 

  บตุรช่ือ  ๑................................................................................................................................. 

   ๒................................................................................................................................ 

   ๓................................................................................................................................ 

 บดันีข้้าพเจ้าขอสมคัรเข้าเป็น...........................................................................ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

กรมสง่เสริมการเกษตร 

๒. หลกัฐานเอกสารท่ีนําแสดง 

๒.๑  คณุวฒุ ิ (          )  ปริญญาบตัร (          )  ประกาศนียบตัร 

  (          )  ใบรับรองคณุวฒุิ (กรณีเพ่ิงสาํเร็จใหมย่งัไมไ่ด้รับปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัร) 

๒.๒  ใบสาํคญัทางทหาร  (          )  สด.๙     (          )  สด.๔๓     (          )  สด.๘     (          )  อ่ืน ๆ 

๒.๓  ทะเบียนบ้าน    (          )  ผู้สมคัร  (          )  บิดา          (          )  มารดา     (ถ้าม)ี 

๒.๔  ใบสาํคญัการสมรส/หยา่ของผู้สมคัร (ถ้าม)ี 

๒.๕  รูปถ่าย ๓ รูป  (ให้ผู้สมคัรลงลายมือช่ือด้านหลงัรูป) 

๒.๖  เลขบตัรประจําตวัประชาชน........................................................................หมดอาย.ุ......................... 

๒.๗  หนงัสอืรับรองประสบการณ์ทํางาน 

๒.๘  หลกังานอ่ืน ๆ ถ้าม ี

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความและหลกัฐานการสมคัรข้างต้น เป็นความจริงทกุประการหากปรากฏ วา่เป็นเท็จแล้ว  

ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดัสิทธิการสมคัรและบรรจุเข้าปฏิบตัิงาน  และหากข้าพเจ้าสอบคดัเลือกได้  ข้าพเจ้ายินดีจะตัง้ใจปฏิบตัิ

ราชการจนเต็มความสามารถ และจะปฏิบตัิตามกฎ ข้อบงัคบั คาํสัง่ ระเบียบและธรรมเนียมของการฌาปนกิจสงเคราะห์  

กรมสง่เสริมการเกษตร 

     (ลงช่ือ).................................................................................ผู้สมคัร 

     (ลงช่ือ).................................................................................พยาน 



เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) 

วันที่________________ 

ชื่อบริการ _____________________________________________________________________ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________ 

 ❒  “ให้” ความยินยอม     ❒  “ไม่ให”้ ความยินยอม 

การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เก็บรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ/ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของข้าพเจ้า เพ่ือน าไปใช้ ในกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น 

ในกรณีที่ท่าน เป็นผู้สอบขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานการฌาปนกิจ

สงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลในระบบ/ใบสมัครจะถูกเก็บรักษาเท่ากับอายุการขึ้นบัญชี แต่ไม่เกิน 
2 ปี นับจากวันประกาศการข้ึนบัญชี และในกรณีที่ท่าน เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะไม่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น

พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลในระบบ/ใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีก 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันประกาศการข้ึนบัญชี 

 ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับค าอธิบาย
จากการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ถึงการน าข้อมูลไปใช้ในกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากร ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว 

 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจาก     
การบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณี    
มีข้อจ ากัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่  

 กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าจะด าเนินการยื่นเรื่องขอถอนความยินยอม   
ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๓ เบอร์โทร 0 2579 9548 ข้าพเจ้าทราบว่า
การถอนความยินยอมจะมีผลท าให้ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือ ไม่สามารถ
เข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้  และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบ              
ต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม 

 

ลงชื่อ……………………………….………………………….……. 

(…..……….......................................……………...) 
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