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ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงเกษตรได้เสนอโครงการจัดตั้งกรมส่งเสริมการ
เกษตร ไปยังคณะรัฐมนตรีแยกเป็น 2 แผน แผนที่หนึ่ง ขอจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่ง
ถือว่าเป็นแผนขั้นเตรียมการก่อนจัดตั้งกรม คือเตรียมทั้งการวางแผนงาน วางอัตรากําลังคน
ปรับปรุงวิชาการ เปลี่ยนทัศนคติเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรูปบริหาร และการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวงทบวงกรมเพื่อจัดตั้งกรมในแผนขั้นที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2504 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ
ต่อมาก็ได้มีคําสั่งกระทรวงเกษตรตั้งสํานักงาน ส่งเสริมการเกษตรขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม
พ.ศ. 2505 เพื่อเตรียมการต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว และก็ได้ปฏิบัติการ ในรูปงานส่งเสริม
การเกษตรตามแนวใหม่ไปพลางพร้อมกันนั้น ก็ได้รายงานผลก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีเป็นครั้ง
คราว จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณา รายงานของ
สํานักงานส่งเสริมการเกษตรแล้วมีคําสั่งว่า น่าจะตั้ง เป็นกรมได้ และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีได้
ทราบ ระยะ นี้อธิบดีทุกกรม ก็ต้องรับภาระหนักในการประชุมปรึกษา เพื่อให้ได้สถาบันที่
เหมาะสมและ ทันสมัย
และพร้อมที่จะต้องชี้แจงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ กระทรวง การคลัง สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และคณะที่ปรึกษา ระเบียบบริหารทั้งระดับอนุกรรมการและ
กรรมการใหญ่ การแก้ไข ปรับปรุง ชี้แจง โต้ตอบได้ ดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลที่สุดก็
ผ่านการพิจารณา ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 แต่ให้เรียก
ชื่อ กรมแพร่ขยายการเกษตร โดยโอนงานส่งเสริมการเกษตรจากทุกกรมใน สังกัดกระทรวงเกษตร
มาร่วมอยู่ในกรมนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ให้เรียกพนักงานแพร่ ขยายจังหวัดและอําเภอ เมื่อผ่านการ
พิจารณาของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร แล้ว ประธานคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารก็ได้
นําเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แต่ข้อความในหนังสือชื่อกรมได้เปลี่ยนไปจาก กรมแพร่ขยาย
การเกษตร เป็นกรมบริการเกษตร ส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ยุบกสิกรรมจังหวัด - อําเภอ
เป็น เกษตร จังหวัด เกษตรอําเภอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการ เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2510 และต่อมา กระทรวงเกษตรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม เพื่อขออนุมัติและขอให้คณะที่ปรึกษากฎหมายช่วย พิจารณาก่อนส่งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา พร้อมกันนั้นก็ได้ขอเปลี่ยนชื่อ กรมบริการเกษตร เป็น กรมส่งเสริม
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นโยบาย
ในปัจจุบันมีสถานการณ์หลายอย่างส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและเกษตรกร ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปิดเสรีทางการค้า ความมั่นคงด้านอาหาร ทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น เป็นต้น ภาค
การเกษตรซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของประเทศต้องมีการปรับตัว กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
ที่มีบทบาทภารกิจหลักในการดูแลและพัฒนาเกษตรกร ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในตัว
บุคลากร และเกษตรกร ให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีการปรับ
กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับ ซึ่งการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 มุ่งเน้นใน 4 เรื่อง
1.ดําเนินงานโครงการพระราชดําริ
2.พัฒนาบุคลากร
3.สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4.พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัญลักษณ์

เป็นดวงตารูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๖ เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปพระพิรุณทรงนาค
รองรับด้วยลายกนกเป็นเมฆ มีรูปแสงสว่างเป็นลําพุ่งออกจากพระพิรุณ เบื้องล่างเป็นตัวหนังสือ
“กรมส่งเสริมการเกษตร” ความหมายของดวงตานี้ คือรูปพระพิรุณทรงนาค เป็นลักษณะ
สําคัญแสดงถึงการเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร ส่วนรูปแสงสว่างเป็นลําพุ่งออกจาก
พระพิรุณทรงนาค แสดงถึงวิทยาการความรู้ หรือแสงสว่าง ซึ่งหมายความว่า กรมนี้เป็นผู้ส่งเสริม
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
(3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
(4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544
มิให้นําคําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 38/2519 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519
มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี
“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
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“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นใน
กระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน้
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัด
กระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
“อธิบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมี
ฐานะ ไม่ต่ํากว่ากรม
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ 1
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานปลัด
กระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้ง จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ
และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหา
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ด
คน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง และมิได้เป็นกรรมการโดยตําแหน่งอยู่แล้ว
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22.การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ให้ข้าราชการพลเรือน ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานใด
ก. สํานักงบประมาณแผ่นดิน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ง. ก.พ.
ตอบ ข. กระทรวงการคลัง
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตาม ระเบียบที่
ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 37)
23.วัน เวลา ทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี และการลาหยุดราชการของข้าราชการพล
เรือน ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดกําหนด
ก. ก.พ.
ข. อ.ก.พ.
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ปลัดกระทรวง
ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี
วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และ การลาหยุด
ราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (พรบ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 39)
24. ในการรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงสิ่งใด
ก. ความสามารถของบุคคล
ข. ความเสมอภาค ความเป็นธรรม
ค. ประโยชน์ของทางราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42)
25.ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นต้องคํานึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
ก. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข. ประสิทธิภาพขององค์กร
ค. ลักษณะงาน
ง. ถูกทุกข้อ
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ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 42)
26.ข้อใดมิใช่ส่วนที่นํามาพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่น
แก่ส่วนราชการ
ก. ผลงาน
ข. ศักยภาพ
ค. ความประพฤติ
ง. ความคิดเห็นทางการเมือง
ตอบ ง. ความคิดเห็นทางการเมือง
การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความ
คิดเห็น ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ (พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42)
27.ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 2 ประเภท, บริหาร และอํานวยการ
ข. 3 ประเภท, บริหาร อํานวยการและวิชาการ
ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการและทั่วไป
ง. 5 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทัว่ ไป และพิเศษ
ตอบ ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการและทั่วไป
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ บริหาร อํานวยการ วิชาการ
และทั่วไป (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45)
28.ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง กรม เป็นตําแหน่ง
ประเภทใดในตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก. ประเภทบริหาร
ข. ประเภทอํานวยการ
ค. ประเภทวิชาการ
ง. ประเภททัว่ ไป
ตอบ ก. ประเภทบริหาร
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แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547
7.พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
ตอบ ข. 2 ประเภท
พนักงานราชการมีสองประเภท (ระเบียบฯ ข้อ 6)
8.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ
หมายถึงผู้ใด
ก. พนักงานราชการ
ข. พนักงานราชการทัว่ ไป
ค. พนักงานราชการพิเศษ
ง. พนักงานราชการเชีย่ วชาญ
ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ
พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือความเชีย่ วชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มคี วามสําคัญและจําเป็นเฉพาะเรื่อง
ของส่วนราชการ หรือมีความจําเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว (ระเบียบฯ ข้อ 6 (2))
9.ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการจะจําแนกเป็นกลุ่มงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด
ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน
ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน
ค. ประเภทและผลผลิตของงาน
ง. ประเภทและคุณภาพของงาน
ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน
ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการ ให้กําหนดตําแหน่งโดยจําแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ข้อ 7)
(1) กลุ่มงานบริการ
(2) กลุ่มงานเทคนิค
(3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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(4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
10.ตําแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่ม
ก. 4 กลุ่ม
ข. 5 กลุ่ม
ค. 6 กลุ่ม
ง. 7 กลุ่ม
ตอบ ค. 6 กลุ่ม
คําอธิบายดังข้อข้างต้น
11.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มงานของพนักงานราชการ
ก. กลุ่มงานบริการ
ข. กลุ่มงานเทคนิค
ค. กลุ่มงานบริหาร
ง. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ตอบ ค. กลุ่มงานบริหาร
คําอธิบายดังข้อข้างต้น
12.ในการกําหนดตําแหน่งของกลุ่มงานและกําหนดลักษณะงานให้เป็นไปตามประเภทของใคร
ก. อธิบดี
ข. ปลัดทบวง
ค. ปลัดกระทรวง
ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
การกําหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตําแหน่งในกลุ่มงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
(ระเบียบฯ ข้อ 7)
13.กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
ตอบ ค. 4 ปี
ส่วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ตาม
แนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีค่ ณะกรรมการกําหนด (ระเบียบฯ ข้อ 9)

....... นิติกร........

กรมส่งเสริมการเกษตร..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ

....... นิติกร........
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