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เรียน ผู้อ ำนวยการสำนัก /ดูน ย์/กอง/สศท. ๑-๑๒
ตามหนัง สือ ส่ว นการเจ้า หน้า ที่ ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๒ /๑๖๕ ลงวัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารคัด เลือ กและการคัด เลือ กข้าราชการพลเรือ นและลูก จ้า งประจำดีเด่น ของของสำนัก งาน
เศรษฐกิจ การเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รองเลขาธิก ารสำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร (นางกาณจนา แดง
รุ่งโรจน์) ม!อบหมายให้ฝายเลขานุการแจ้งเวียนดูณสมบัติและเกณฑ์การคัด เลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนัก งานราชการดีเ ด่น ถีง ผู้อ ำนวยการสำนัก /ศูน ย์/ กรง/ลศท. ๑-๑๒ ในการเสนอรายที่อ ข้า รา%การ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น จะต้องจัดทำเอกสาร ดังนี้
• ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
๑) หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
๒) แบบประวัติ (แบบ ๒) ฉบับจริง ๑ ขุด และสำเนา ๑๐ ขุด
๓) แบบประเมนการคัดเลือกข้าราชการ (แบบ ๓) ฉบับจริง ๑ ขุด และสำเนา ๑๐ ขุด
๔) แบบกรอกประวัติ (แบบ ๔) ฉบับจริง ๑ ขุด
• พนัก งานราชการ
๑) หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
๒) แบบประวัติพนักงานราชการ (แบบ ๒) ฉบับจริง ๑ ขุด และสำเนา ๑๐ ขุด
๓) แบบประเมิน การคัด เลือ กพนัก งานราชการ (แบบ ๓) ฉบับจริง ๑ ขุด และ
สำเนา ๑๐ ขุด
.ทั้งนี้โปรดส่งเอกสาร ไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันพุธที่ ๒ ดูมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ภายในเวลาราชการ ๑๖.๓๐ น. หากพันกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า
หน่วยงานของท่านสละสิท ธิ้ และสามารถส่งเอกสารได้ท างสารบรรณอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
คัด เลือ กข้า ราชการ ลูก จ้างประจำ และพนัก งานราขการดีเด่น ได้ที่ WdriveT : การเจ้า หน้า ที่ folder
ข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
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ด่วนทีสุด บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ...^วนกา.รเi าห.น้าที่..สํ.ๆพัางาน.เฝ็.ข.าไ4ท1รกรม...โ^1ร,..ฉ.๒๙.๔- ๒๗. . อทฟ้.น.'ร๓๘..............
ท ี่. ..0.ษ..'๑๓๐๑ .0.๒/01๖.๕................................................. วั นท ี่............๒๕ มกรา ธม.๖๕๖.๕..................■..........
เรื่อ ง....พ.ฉัณ ทณf a รฝ็ณสีอกแร.^ก-ว.I fim ลือทข้m m i ร .อ น แ ล ะ ลูกวัว.งป-ระจำดีเด่นของ........................
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรียน รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์)
ตามที่ค ณะกรรมการคัด เลือ กข้า ราฃการพลเรือ นและลูก จ้า งประจำดีเด่น ของสำนัก งาน
เศรษฐกิจ การเกษตร ไค้ม ีก ารประชุม ครั้ง ที๑ A d๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖£ เพื่อ ร่ว มกัน พิจ ารณา
กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดืเด่นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเสนอ
กระทรวงดีก ษาธิก าร และคัด เลือ กข้า ราฃการ ลูกจ้างประจำ และพนัก งานราชการดีเด่น ของสำนัก งาน
เศรษฐกิจ การเกษตร เพื่อ เข้ารับ เข็ม เข้ด ซูเกีย รติ ในวัน สถาปนาสำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร โดยที่ประชุม
มีมติ ดังนี้
๑. ให้ดำเนิน การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อรับครุฑ ทองคำในวัน ข้าราชการพลเรือน จำนวน ๒ คน และให้ดำเนิน การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ที่มีคุณสมบัติ ความประพฤติเนินแบบอย่างในการครองตน
ครองคน ครองงาน และมีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับเข็มเข้ดชูเกียรติในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน
๒. การแบ่งกลุ่มตามประเภทและระดับตำแหน่ง ดังนี้

กลุ่ม
ที่

กรณีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ
ดีเด่น'ของ สศก.เพี่อรัช่ครุฑทองคำในวันข้าราชการ
พลเรือน ;
นี้ V

ดำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
๒ ดำแหน่งประเภทวิชาการระดับฟ้านาญการ และ
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และ
ระดับทักษะพิเศษ
๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและ
ระดับชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
๔
๕
๑

กรณีคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำและ
พนักงานราชการ เพี่อเข้ารับเข็มเข้ดซูเกียรติ
ในวันสถาปนา สศก.
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และ
ระดับทักษะพิเศษ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับป ฏ ิบ ัต ิการ
ตำแหน่งประ๓ททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญ
งาน
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

/ ๓ คุณสมใ]เต...

๓. คุณสมบัติ,ของข้าราซการและลูกจ้างประจำตีเด่น ผู้ไต้รับการเสนอขื่อ
คุณสมบัติจองข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ท ี่ได้รับการ
เสนอซื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับครุฑทองคำ
:ก ่ำ !:, (สำนักงานปลัตกระหรวงสืกษาธิการ)

คุณสมบัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ท ไี่ ด้ร ับ การ
เสนอซื่อเข้ารับการคัด เลือกเพื่อเข้ารับัเขมเชิด-ยูเกียรติของ
1น ี้' .
นี้'-:' สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑. เป็น ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมาย ทั้งน ี้ให้หมาย
รวมถึงลูกจ้างประจำในส่วนราชการ
๒. ม ีตำแหน่งสูงสุด'ไม่เกินตำแหน่ง,ประเภทอำนวยการ
ระดับสูง
๓. ม ีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัด
ท ี่รับ ราขการเป็น ข้าราชการฝ่ายพลเรือ น
๔. ไม่เคยเป็นผ ถู้ ูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่าง
สอบสวนทางวินัย
๔, ไม่เป็นผ อู้ ยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล
๖, ไม่เป็นผ เู้ คยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพ ากษาถึงท สี่ ุด
ให้จำคุกเว้นแตโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เคยเป็น ผู้เคยไต้รับ การคัด เลือ กเป็น ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับราชการนับ
ต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝายพลเรือน
๘. เป็นผู้'มีค'วามประพฤติ ปฏิบัติตนขอบด้วยคุณธรรม
สืลธรรม จรืยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นท ี่ยอมรับ
ของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
๘!
1 ต a/
]
๙. เบนผูเด์รับการยอมรับยกย่องเนสังคม ผ รู้ ่วมงาน
อย่างเป็ดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๑๐. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และ
นอกเหนือหน้าที่ สมรเสมอ เต็มใจ ม ีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ๋ของ
งานท รี่ ับผิดขอบ จนม ผี ลงานปรากฏ ท ี่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผ ู้อื่นอย่างเด่นชัด
๑๑. เป็นผ ู้ม ผี ลงานเชิง1ประจักษ์ ด ีเด่นเป็นท ยี่ อมรับ
สมควรได้รับการยกย่อง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท
เลืยสละเกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน
ทั้งน อี้ าจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่ลืบค้นไต้

๑, เป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมาย ทั้งน ใี้ ห้หมาย
รวมถึงลูกจ้างประจำในส่วนราชการ
๒. ม ตี ำแหน่งสูงสุดไม,เกินตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง
๓. ม รี ะยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัด
ท รี่ ับราชการเป็น ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
๔. ไม่เคยเป็นผ ู้ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่าง
สอบสวนทางวินัย
๔. ไม1เป็นผ ู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล
๖. ไม่เป็นผ เู้ คยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท ี่สุดให้
จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดทีไ่ ต้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผ เู้ คยไต้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำต ีเด่นมาก่อน ยกเว้นแต่ไต้เปลี่ยนระดับ
ตำแหน่ง
๘. เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นท ยี่ อมรับ
ชองบุคคลในส่วนราชการและสังคม
๙. เป็นผูไ้ ต้รับการยอมรับยกย่องในสังคม ผ ู้ร่วมงานอย่าง
เปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๑๐. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และ
นอกเหนือหน้าที่ สมํ่าเสมอ เต็มใจ ม จี ิตมุ่งผลสัมฤทธึ้ฃองงาน
ท ี่รับผิดชอบ จนม ผี ลงานปรากฏ ท ี่เป็นประโยชน์ต่อส่วน
ราชการ ประชาชน มากกว่าผ อู้ ื่นอย่างเด่นชัด
๑๑, เป็นผ ู้ม ีผลงานเชิงประจักษ์ ด เี ด่นเป็นท ี่ยอมรับ
สมควรไต้รับการยกย่อง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสสะ
เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งน ี้อาจ
ปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารท ี่ลืบค้นไต้
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/ ๔. คุณสมบัติ...

-๓ ๔. คุณสมบัติของพนักงานราฃการผู้ที่ได้รับการเสนอขื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับเข็มเซิดชู
เกียรติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คุณสมบัติของพนักงานราชการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับเข็มเข้ดชูเกียรติ
'นี ้ ’ -'.:.. . น ี้น ี้น ี้บ ่' .ข อ ง ส ำ น ัก ง า น เศรษฐกิจการเกษตร
- '■ '
๑. เป็นพนักงานราฃการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒. มีระยะเวลาปฏินัติราฃการต่อเนื่อง'นjน้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔
๓. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเสือกเป็นพนักงานราชการดีเด่นมาก่อนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแดโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลทุโทษ
๗. เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนขอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรืยธรรม จรรยาบรรณ ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
๘. เป็นผู้ได้รับการยอมรับยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า และลับหลัง
๙. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธี้ฃองงานที่
รับผิดขอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยฃน้ต่อส่วนราชการ ประซาขน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นซัด
๑๐. เป็นผู้มีผลงานเซิงประจํกษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยคำนึงถึงผลการปฏินัติงานใน
หน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงาบ'จากการอุทศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประขาขน ทั้งนี้อาจ
ปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เซิงประจักษ์
๔. เกณฑ์การคัดเลือกข้าราฃการ ลูกจ้างประจำ และพนักงๆนราซการดีเด่น
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๑. ข้าราชการพลเรือ นที่เสนอ

เข้า รับ การคัด เลือ ก ต้อ งได้ร ับ ผล
การประเมีน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ
ระดับดีเด่นในปี ๒๔๖๔ไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง และได้ร ับ ผลการประเมิน
การป ฏ ิบ ัต ิร าชการระดับ ดีเ ด่น
อย่า งน ้อ ย ๒ ครั้ง ใน รอบ การ
ประเมิน ๓ ปีย ้อ นหลัง นับ จากปีท ี่
พิจ ารณา (๒๔๖๑-๒๔๖๓) และ
ต้อ งไม่เคยได้ร ับ ผลการประเมิน
การปฏิบัตริ าชการตํ่ากว่าดีม าก
ในรอบ ๔ ปี (๒๔๖๐-๒๔๖๔)

๑. ลูกจ้างประจำที่เสนอชื่อ เข้า

รับ การค ัด เส ือ กต้อ งได้ร ับ การ
เลื่อนชั้นค่าจ้าง ไม่ตํ่าก'ว่า ๑.๔ ชั้น
ไนปี ๒๔๖๔ และได้ร ับ การเลื่อ น
ชั้นค่าจ้าง ๒ชั้น อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ในรอบ ๓ ปีย ้อ นหลัง นับ จาก ปีที่
พิจารณา (๒๔๖๑-๒๔๖๓)

i ช ก า^น บ '
๑. พนักงานราฃการที่เสนอชื่อ
เข้า รับ การคัด เสือ กต้อ งได้ร ับ ผล
การประเมิน การปฏิบัติงานระดับ
ดีเด่น ๒ครั้ง ในปี ๒๔๖๔ และได้รับ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับ
ดีเด่นอย่างน้อย ๒ครั้งในรอบการ
ประเมิน ๒ ปีย้อ นหลังนับ จาก ปีที่
พิจ ารณา (๒๔๖๒-๒๔๖๓) และ
ต้อ งไม่เคยได้ร ับ ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตํ่ากว่าดีมาก ในรอบ
๓ ปีย้อ นหลังนับ จาก ปีทพี่ ิจ ารณา

(๒๔๖๑-๒๔๖๓)

/ ๔. เกณฑ์...

๕. เกณฑ์การคัดเลือกข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราขการดีเด่น (ต,ล)
๒. ไม,เคยได้รับโทษ ตั้งแต่การว่า
กล่า วดัก เตือ นจากผู้บ ัง คับ บัญ ชา
โดยต้องมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร
๓. ไม ่เ คยผิด ระเบ ีย บ การลา
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ม ีผ ลบังคับ ใช้ในบีจจุบ ัน ยกเว้น
การลาปวยจำเป็น ที่ต ้อ งรัก ษาตัว
เป็น เวลาบาน โดยการลาป่ว ยนั้น
ต้องมีใบรับรองแพทย์

นั้. .

1 กจ้างน่ระจำดีเดีน

๒. ไม'เคยได้รับโทษ ตั้งแต่การว่า
กล่า วดัก เตอนจากผู้1บ ัง คับ บัญ ชา
โดยต้องมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร
๓. ไม'เคยฝิด ระเบีย บการลา
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ม ีผ ลบังคับ ,ใช้ในบีจจุบัน ยกเว้น
การลาป่ว ยจำเป็น ที่ต ้อ งรัก ษาตัว
เป็น เวลานาน โดยการลาป่ว ยนั้น
ต้องมีใบรับรองแพทย์

๒. ไม่เคยไต้รับโทษ ตั้งแต่การว่า
กล่าวตักเตือนจากผู้บังคับบัญชา โดย
ต้อ งมีห ลัก ฐานที่เป็น ลายลัก ษณ์
อักษร
๓. ไม่เคยผิดระเบียบการลาชอง
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ม ี
ผลบังคับใช้ ในบีจจุบัน ยกเว้น การ
ลาป่ว ยจำเป็น ที่ต ้อ งรัก ษาตัว เป็น
เวลานาบ โดยการลาป่วยนั้นต้องมี
ใบรับรองแพทย์

๖. การเสนอรายซื่อ
๖.๑ ผู้บริหารซื่งประกอบด้วยเลขาธิการและรองเลขาธิการ พิจารพาคัดเลือกข้าราฃการ
ที่มีคุณสมบิตและหลักเกณฑ์ โดยดำเนินการเสนอรายซื่อ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับ ด้น ระดับสูง และประเภทวิช าการ
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ คน
กลุ่มที่ ๒ เฉพาะดำแหน‘งประเภทวิช าการระดับ ชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/สศท. จำนวน ๒ คน
๖.๒ ผู้อ ำนวยการสำนัก /ศูน ย์/กอง/สศท.๑-๑๒/ลนก. พิจ ารณาคัด เลือ กข้าราชการและ
ลูก จ้า งประจำดีเด่น กลุ่ม ๒ , ๓ , ๔ และกลุ่ม ๕ กลุ่ม ละ๑ คน โดยแบ'งกลุ่มตามข้อ๒
๖.๓ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซื่งเป็นหน่วยงานที่ฃี้นตรง
ต่อเลขาธิการให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาเสนอ
๗. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอร่างคำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและ
ลูกจ้างประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จํงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอโด้โปรดมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งเวียน
คุณ สมบิตและเกณฑ์ก ารคัดเลือ กข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ถึงผู้อ ำนวยการสำนัก /
ศูน ย์/กอง/สศท. ๑-๑๒ เพื่อเสนอรายซื่อ
—
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(นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์)
รอง^1ขาธิการสำนักงาน!.ศร'ษฐกิจการIก'ษตร

ไ,ท VkWrU/
(นางสาวอภิสราวรรณ ไทพาณิชย์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส,วนการเจ้าหน้าที่
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ

