คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

ครู
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
หัวหน้าสานักปลัด

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย กาหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 1) ด้านปริมาณ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
หนองแม่นา ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้เรียน
เอกชน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคล ใน
2) ด้านคุณภาพ
ชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้
ด้วยความเป็นมิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของ 3) ด้านเวลา
ผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนอง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความต้องการในกรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และทันตามกาหนดเวลา
4) ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่า
การได้มาจากภาษีของประชาชน และประเทศชาติ
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
-

จานวนคน
-

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
ได้รับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้
2. ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
ครู
อันดับ ครูผู้ช่วย
ครู
อันดับ คศ.1
ครู
อันดับ คศ.2
ครู
อันดับ คศ.3
ครู
อันดับ คศ.4
ครู
อันดับ คศ.5
คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ).............................................. (ลงชื่อ)................................................. (ลงชื่อ).............................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
(นางปราณี อินทร์โฉม)
(นางอักษร สารมะโน)
บุคลากร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ครู คศ.1
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558

คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

ครู
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
หัวหน้าสานักปลัด

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย กาหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 1) ด้านปริมาณ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
หนองแม่นา ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้เรียน
เอกชน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคล ใน
2) ด้านคุณภาพ
ชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้
ด้วยความเป็นมิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของ 3) ด้านเวลา
ผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนอง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความต้องการในกรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และทันตามกาหนดเวลา
4) ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่า
การได้มาจากภาษีของประชาชน และประเทศชาติ
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
-

จานวนคน
-

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
ได้รับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้
2. ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
ครู
อันดับ ครูผู้ช่วย
ครู
อันดับ คศ.1
ครู
อันดับ คศ.2
ครู
อันดับ คศ.3
ครู
อันดับ คศ.4
ครู
อันดับ คศ.5
คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ).............................................. (ลงชื่อ)................................................. (ลงชื่อ).............................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
(นางปราณี อินทร์โฉม)
(นางสังวาลย์ หอมตา)
บุคลากร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ครู คศ.1
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558

ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
หัวหน้าสานักปลัด

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร กาหนดไว้ให้
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ด้านปริมาณ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.หนองแม่นา ทั้ง
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ให้มีความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 2. ด้านคุณภาพ
สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษา
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
ปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
มิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้ม
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่
แจ่มใส และเป็นกันเอง
ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. ด้านเวลา
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันตามกาหนดเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
-

จานวนคน
-

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
-

ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ).............................................. (ลงชื่อ)................................................. (ลงชื่อ).............................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
(นางปราณี อินทร์โฉม)
(นางสาวดวงแก้ว ป้องทา)
บุคลากร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558

ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
หัวหน้าสานักปลัด

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร กาหนดไว้ให้
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ด้านปริมาณ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.หนองแม่นา ทั้ง
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ให้มีความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 2. ด้านคุณภาพ
สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษา
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
ปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
มิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้ม
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่
แจ่มใส และเป็นกันเอง
ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. ด้านเวลา
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันตามกาหนดเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
-

จานวนคน
-

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
-

ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
-

คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ).............................................. (ลงชื่อ)................................................. (ลงชื่อ).............................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
(นางปราณี อินทร์โฉม)
(นางปัทมา แก้วแดง)
บุคลากร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2558

