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ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร 
วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงเกษตรได้เสนอโครงการจัดต้ังกรมส่งเสริมการ 

เกษตร ไปยังคณะรัฐมนตรีแยกเป็น 2 แผน แผนท่ีหนึ่ง ขอจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมการเกษตร ซ่ึง
ถือว่าเป็นแผนข้ันเตรียมการก่อนจัดต้ังกรม คือเตรียมท้ังการวางแผนงาน วางอัตรากําลังคน 
ปรับปรุงวิชาการ เปล่ียนทัศนคติเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรูปบริหาร และการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวงทบวงกรมเพ่ือจัดต้ังกรมในแผนข้ันที่สอง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเม่ือวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2504 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ 

ต่อมาก็ได้มีคําส่ังกระทรวงเกษตรต้ังสํานักงาน ส่งเสริมการเกษตรข้ึนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 
พ.ศ. 2505 เพ่ือเตรียมการต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว และก็ได้ปฏิบัติการ ในรูปงานส่งเสริม
การเกษตรตามแนวใหม่ไปพลางพร้อมกันนั้น ก็ได้รายงานผลก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีเป็นครั้ง
คราว จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณา รายงานของ
สํานักงานส่งเสริมการเกษตรแล้วมีคําส่ังว่า น่าจะต้ัง เป็นกรมได้ และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีได้
ทราบ ระยะ นี้อธิบดีทุกกรม ก็ต้องรับภาระหนักในการประชุมปรึกษา เพ่ือให้ได้สถาบันที่
เหมาะสมและ ทันสมัย และพร้อมท่ีจะต้องชี้แจงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ กระทรวง การคลัง สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และคณะที่ปรึกษา ระเบียบบริหารทั้งระดับอนุกรรมการและ
กรรมการใหญ่ การแก้ไข ปรับปรุง ชี้แจง โต้ตอบได้ ดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลท่ีสุดก็
ผ่านการพิจารณา ของคณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 แต่ให้เรียก 
ชื่อ กรมแพร่ขยายการเกษตร โดยโอนงานส่งเสริมการเกษตรจากทุกกรมใน สังกัดกระทรวงเกษตร
มาร่วมอยู่ในกรมน้ี ส่วนเจ้าหน้าท่ีให้เรียกพนักงานแพร่ ขยายจังหวัดและอําเภอ เมื่อผ่านการ
พิจารณาของคณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหาร แล้ว ประธานคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารก็ได้
นําเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แต่ข้อความในหนังสือชื่อกรมได้เปล่ียนไปจาก กรมแพร่ขยาย
การเกษตร เป็นกรมบริการเกษตร ส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ยุบกสิกรรมจังหวัด - อําเภอ 
เป็น เกษตร จังหวัด เกษตรอําเภอ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการ เม่ือวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2510 และต่อมา กระทรวงเกษตรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม เพ่ือขออนุมัติและขอให้คณะท่ีปรึกษากฎหมายช่วย พิจารณาก่อนส่งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา พร้อมกันนั้นก็ได้ขอเปล่ียนช่ือ กรมบริการเกษตร เป็น กรมส่งเสริม 
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นโยบาย 
ในปัจจุบันมีสถานการณ์หลายอย่างส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและเกษตรกร ได้แก่ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปิดเสรีทางการค้า ความมั่นคงด้านอาหาร ทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน เป็นต้น ภาค
การเกษตรซ่ึงเป็นสาขาการผลิตหลักของประเทศต้องมีการปรับตัว กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
ที่มีบทบาทภารกิจหลักในการดูแลและพัฒนาเกษตรกร ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในตัว
บุคลากร และเกษตรกร ให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีการปรับ
กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับ ซ่ึงการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 มุ่งเน้นใน 4 เรื่อง 

1.ดําเนินงานโครงการพระราชดําร ิ
2.พัฒนาบุคลากร 
3.สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
4.พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นดวงตารูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๖ เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปพระพิรุณทรงนาค 
รองรับด้วยลายกนกเป็นเมฆ มีรูปแสงสว่างเป็นลําพุ่งออกจากพระพิรุณ เบ้ืองล่างเป็นตัวหนังสือ 
“กรมส่งเสริมการเกษตร” ความหมายของดวงตานี้ คือรูปพระพิรุณทรงนาค เป็นลักษณะ
สําคัญแสดงถึงการเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร ส่วนรูปแสงสว่างเป็นลําพุ่งออกจาก
พระพิรุณทรงนาค แสดงถึงวิทยาการความรู้ หรือแสงสว่าง ซ่ึงหมายความว่า กรมนี้เป็นผู้ส่งเสริม 
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แนวข้อสอบ ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 
3. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือการปฏบัิติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรอืเงินนอกงบประมาณ 
หมายความถึง 
 ก. เงินทดรองจ่าย    ข. เงินสํารอง 
 ค. เงินยืม     ง. เงินสํารองจ่าย 
 

4. กําป่ันหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซ่ึงใช้สําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  หมายความ
ถึง 
 ก. ตู้นิรภัย     ข. หีบเหล็ก 
 ค. ตู้เก็บของ     ง. ตู้เหล็ก 
 
 
 

5. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายความถึงเงินในข้อใด 
 ก. เงินรายได้แผ่นดิน    ข. เงินเบิกเกินส่งคืน 
 ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน   ง. เงินนอกงบประมาณ 
 
6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซ่ึงปฏิบัติงานโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ
ผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด 

ก. GFMIT      ข. GFMIS 
ค. GFMMT      ง. GFMNT 
  

7. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลักของผู้ขาย 
ก. เลขที่สัญญา     ข. เลขประจําตัวประชาชน  
ค. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี    ง. ไม่มีข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลัก 
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กรมส่งเสริมการเกษตร..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  การเงินและบัญชี........ 

8. ผู้รักษาการในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 คือผู้ใด 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ข. กรมบัญชีกลาง 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. นายกรัฐมนตรี 
 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสด 
 ก. เงินทดรองราชการ    ข. เบ้ียหวัด 
 ค. การจ่ายเงินที่มีวงเงินตํ่ากว่าห้าพันบาท ง. ถูกทุกข้อ 
 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 

ก. ตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิดคําว่า “บาท”  
ข. ขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร   
ค. ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ”   
ง. ถูกทุกข้อ 

11. ส้ินปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้
ผู้ใดทราบ 

ก. ผู้อํานวยการกองคลัง   ข. หัวหน้าส่วนราชการ 
ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 
12.ส้ินปีงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานต้องรายงานให้ผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วน
ราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบไม่เกินเม่ือใด 

ก. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
ข. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคมของปีงบประมาณถัดไป 
ค. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป 
ง. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 มกราคมของปีงบประมาณถัดไป 

 
13. ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยกี่สํารับ กี่ดอก 
 ก. อย่างน้อยสองสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าสองดอก 
 ข. อย่างน้อยสามสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าสามดอก 
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 ค. อย่างน้อยส่ีสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าส่ีดอก 
 ง. อย่างน้อยห้าสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าห้าดอก 
 
14. กุญแจตู้นิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไว้ที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไว้ที่ใดสําหรับส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

ข. ห้องเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง 
ง. สํานักงบประมาณแผ่นดิน 
 

15. กุญแจตู้นิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไว้ที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไว้ที่ใดสําหรับส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

ข. ห้องเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง    ง. สํานักงบประมาณแผ่นดิน 

 
16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ังซ่ึงดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับใด
ข้ึนไป 
 ก. ระดับสอง     ข. ระดับสาม 
 ค. ระดับส่ี     ง. ระดับห้า 
17. เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนําส่งคืนคลังภายใน
ระยะเวลากี่วัน 

ก. เจ็ดวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ข. สิบห้าวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ค. สามสิบวันนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ง. ส่ีสิบห้าวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 

 
18. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือต๋ัวแลกเงิน ให้นําส่งหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลาใด 

ก. อย่างช้าภายในวันทําการถัดไป  ข. อย่างช้าภายใน 3 วันทําการ 
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5. ตอบ ง. เงินนอกงบประมาณ 
“เงินรายได้แผ่นดิน” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นนําไปใช้จ่ายหรือหักไว้
เพ่ือการใด ๆ 

“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไป
แล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังก่อนส้ิน
ปีงบประมาณหรือก่อนส้ินระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี 

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายท่ีส่วนราชการเบิกจาก
คลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังภายหลัง
ส้ินปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่าย
ปีเก่าส่งคืน 
 
6. ตอบ ข. GFMIS 

 “ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซ่ึง
ปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนํา
ข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
7. ตอบ ง. ไม่มีข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลัก 

ข้อมูลหลักผู้ขาย หมายถึง  ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขท่ีบัญชีธนาคาร 
เลขที่สัญญา เง่ือนไขการชําระเงิน หรือข้อมูลอ่ืนใดที่จําเป็นแล้วแต่กรณี เพ่ือใช้สําหรับการรับเงิน
ขอเบิกจากคลัง 
 
8. ตอบ ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบน้ี 
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9. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซ่ึงเก็บรักษาไว้เป็น

เงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบํานาญหรือเบ้ียหวัด หรือ
การจ่ายเงินที่มีวงเงินตํ่ากว่าห้าพันบาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
10. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น 
และชิดคําว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะ
เขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินเพ่ิมเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจน
ชิดคําว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 
 
11. ตอบ ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

เมื่อส้ินปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานให้ผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามี
ใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขท่ีใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่ม
ใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
 
12. ตอบ ก. อย่างช้าไม่เกินวันท่ี 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

เมื่อส้ินปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานให้ผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามี
ใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขท่ีใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่ม
ใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
 
13. ตอบ ก. อย่างน้อยสองสํารับ 

ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าสองดอก แต่ไม่เกินสาม
ดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน โดยสํารับหน่ึงมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสํารับที่
เหลือให้นําฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ   
 
14.  ตอบ ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
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.......  การเงินและบัญชี........ 

 


