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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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นําความสําเร็จและความก้าวหน้ามาสู่กิจการเกษตรด้านต่างๆ เบ้ืองล่างเหนือขอบตราเป็นการ
แสดงชื่อส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร  

ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ทั้งทางตรง
และทางอ้อมและเป็นท้ังโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาภาคการเกษตร สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงที่สําคัญที่นํามากําหนดกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2560 - 2564 มีดังนี้  

1. การเปลี่ยนแปลง กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลก ทําให้ประเทศต่าง ๆ 
จําเป็นต้องปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ทางการค้าจะมีความ
รุนแรงและมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี มากข้ึน (Non-Tariff Barriers : NTB) 
ดังนั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบ 
และศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชีย จะทําให้ประชาคม อาเซียน (ASEAN 
Community) มีบทบาทและความสําคัญมากข้ึน  

2. ทิศทางการพัฒนาในระดับโลกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาก
ข้ึน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals : SDG) ซ่ึงได้เชื่อมโยงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นทั้ง โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 

3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง มากข้ึน 
ทั้งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด และความ แปรปรวนของฤดูกาล ส่งผล
กระทบต่อการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมทําให้ผู้บริโภค
ตระหนักถึงความจําเป็น ที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มากข้ึน จึงเป็นโอกาสในการขยายการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
(Green Product) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการ
ผลักดันการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในระยะยาว  

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทํา
ให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงทุกอย่าง (Internet of Things) เกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลและ 
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50. การซ้ือโดยวิธีพิเศษ สามารถทําได้ในกรณีใด 
 ก. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด   

ข. เป็นพัสดุที่ต้องซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
ค. เป็นพัสดุเพ่ือใช้ในราชการลับ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้

เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
 ( 1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(2) เป็นพัสดุที่ต้องซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(3) เป็นพัสดุเพ่ือใช้ในราชการลับ 
(4) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพ่ิมข้ึนในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือ

ประโยชน์ของส่วนราชการ และจําเป็นต้องซ้ือเพ่ิม (Repeat Order) 
(5) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ  
(6) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เป็นการเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคท่ีไม่ต้องจัดซ้ือ
ตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 60 

(7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจําเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(8) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 

 
51. การจ้างโดยวิธีพิเศษ คือการจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเท่าใด 

ก. ราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
ข. ราคาเกิน 100,000 บาท   
ค. ราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ง. ไม่จํากัดวงเงิน 
ตอบ ข. ราคาเกิน 100,000 บาท   
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63. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่ากี่สําหรับการสอบราคา
นานาชาติ 
 ก. 7 วัน     ข. 10 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ง. 45 วัน 
การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังนี้ 
ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อย

กว่า 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่
ทําการของส่วนราชการน้ัน 

 
64.การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ต้องเรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรอง
ราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูง
กว่าร้อยละเท่าไหร่ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้
เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 
 ก. ร้อยละห้า     ข. ร้อยละเจ็ด 
 ค. ร้อยละสิบ     ง. ร้อยละสิบห้า 

ตอบ ค. ร้อยละสิบ 
การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 

เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายน้ัน
ยอมลดราคาแล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ี
สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 
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แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

 
22.หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด 
 ก. หนังสือรบัรอง, รายงานการประชมุ , บันทึก , ข่าว 
 ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, หนังสืออ่ืน 
 ค. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, แถลงการณ์ 
 ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, ประกาศ 
 ตอบ ข. หนังสือรบัรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, หนังสืออ่ืน 

หนังสือที่ราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงาน
การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน (ข้อ 23 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
23.หนังสือรบัรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคลใด 
 ก. บุคคลท่ัวไป     ข. นิติบุคคล 
 ค. หน่วยงาน     ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน  เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จําเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษตราครุฑ (ข้อ 24 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
24.หนังสือรบัรองนั้น ใช้กระดาษชนิดใด 
 ก. กระดาษเอส่ี     ข. กระดาษทําการ 
 ค. กระดาษบันทึก    ง. กระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ง. กระดาษตราครุฑ 
  คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
25.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีที่การรบัรองเป็นเรื่องสําคัญ ที่ออกให้แก่
บุคคล 
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 ก. ติดรูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 
 ข. หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
 ค. ประทับตราชื่อส่วนราชการท่ีออกหนังสือคาบต่อระหว่างรปูด้านซ้ายและแผ่นกระดาษ 
 ง. ลงลายมือชื่อใต้รูป 
 ตอบ  ค. ประทับตราชื่อส่วนราชการท่ีออกหนังสือคาบต่อระหว่างรปูด้านซ้ายและ
แผ่นกระดาษ 

รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสําคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ประทับตราชื่อส่วนราชการท่ีออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบน
แผ่นกระดาษ ให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือช่ือด้วย (ข้อ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
 
26.การบันทกึความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม  และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
เรียกว่า 
 ก. บันทึกข้อความ    ข. บันทึกการประชุม 
 ค. รายงานการประชุม    ง. บันทึกหลักฐาน 
 ตอบ ค. รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ 25 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
27.หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการชนิดบันทึกนั้นเป็นหนังสือที่ใช้กับ
งานลักษณะใด 
 ก. ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 ข. ผู้บังคับบัญชาส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ค. ข้อความทีเ่จ้าหน้าท่ีตํ่ากว่าส่วนราชการระดับกรมใช้ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

บันทึก คือ ข้อความซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาส่ังการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วนราชการระดับกรม 
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กรมส่งเสริมการเกษตร..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการ........ 

 


