มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

พยาบาลเทคนิค

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพยาบาลขั้ น มู ล ฐาน หรื อ การพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาไม่ ซั บ ซ้ อ น ผู้ ทุ พ พลภาพ หญิ งมี ค รรภ์ ทารก
คนปั ญ ญาอ่อ น คนชรา หรื อ ผู้ ป่ ว ยทางจิต ซึ่งเป็ น ลั กษณะการพยาบาลที่ ไม่ จาเป็ น ต้ องปฏิ บั ติ โดยผู้ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ตลอดจน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การพยาบาลในสถานพยาบาลและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
พยาบาลเทคนิค
ระดับปฏิบัติงาน
พยาบาลเทคนิค
ระดับชานาญงาน
พยาบาลเทคนิค
ระดับอาวุโส
เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับอาวุโส

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1. ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ให้การพยาบาลตามแผนการ
รักษาและแผนการพยาบาล ให้ยาและสารน้าแก่ผู้ป่วย การชาระร่างกาย การป้อนอาหาร ดูแลการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
1.2. สังเกตอาการ เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เพื่อดาเนินการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
1.3. จัด และควบคุม ดูแ ลความสะอาดในหอผู ้ป ่ว ยและบริเ วณที ่ป ฏิบ ัต ิง านให้
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เพื่อการรักษาความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
1.4. จั ด เตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใช้ ในการตรวจ
รักษาพยาบาล เพี่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ
1.5. ส่งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไป การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย
ของผู้ใช้บริการ
2. ด้านการบริการ
2.1. ประชาสั ม พั น ธ์ สอน แนะน า ให้ ค วามรู้เกี่ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น แก่
ผู้ใช้บริการและญาติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค
2.2. ติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานเดียวกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รในสาขาวิ ช าหรื อ ทางการพยาบาลและผดุ งครรภ์ ซึ่ งมี ระยะเวลา
การศึกษาไม่น้ อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลั กสู ตรการพยาบาลเทียบได้
ไม่ ต่ ากว่าหลั กสู ตรดั งกล่ าว หรื อ ได้รั บ ประกาศนี ยบั ต รหรือ คุณ วุฒิ อย่ างอื่ น ในสาขาวิช าหรือ ทางที่ ก.จ. ,
ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ระดับ 1
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงาน ที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแล
ผู้ป่วยเป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
1.2 เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการ
และ รายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
1.3 กาหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผู้ป่วยและบริเวณที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ เพื่อการรักษาความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
1.5 จั ด เตรี ย ม ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ ในการ
รักษาพยาบาล เพี่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ
1.6 ส่งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไป การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.7 จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย
ของผู้ใช้บริการ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา เพื่อให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยา การรักษา
สุขภาพเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ
3.2 ให้ คาปรึก ษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับ รองลงมา พยาบาลฝึ กหั ด เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่ออานวยความสะดวกใน
การดาเนินงาน รวมถึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3.4 ร่วมกับคณะปฏิบัติงานในการให้บริการเชิงรุก เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
2, ด ารงหรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง พยาบาลเทคนิ ค ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน และปฏิ บั ติ งานด้ า น
พยาบาลเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
ดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพยาบาล
เทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านพยาบาลเทคนิค ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านพยาบาลเทคนิค ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติก ารพยาบาลเบื้ อ งต้ น ที่ ต้อ งใช้ค วามรู้ ความช านาญด้ านการพยาบาล
เทคนิค เช่น ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ให้ยาและสารน้าแก่ผู้ป่วยตามแผนการ
รักษา จัดเตรียมผู้ป่ วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก ช่วยแพทย์ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ควบคุม
เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับบริการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง
1.2 เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง ศึกษาหาสาเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อ
บรรเทาอาการ และรายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
1.3 กาหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุ ตรวจสอบ ดู แลความสะอาดในหอผู้ ป่ ว ยและบริเวณที่ ป ฏิ บั ติงานให้
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เพื่อการรักษาความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
1.5 ควบคุ ม ดู แ ล การบ ารุ ง รัก ษาอุ ป กรณ์ สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใช้ ในการ
รักษาพยาบาล เพี่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ
1.6 วางแผนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไป การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.7 จัดทาแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักเรียนพยาบาลใน
หลักสูตรการพยาบาลระดับต้น เพื่อถ่ายทอดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน

2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผลให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 จั ด ท าเอกสาร ข้ อ มู ล สารสนเทศ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ การจั ด บอร์ ด
นิ ทรรศการเกี่ย วกับ สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้ อม กฎหมาย และการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ตามสถานการณ์ เพื่ อ
เผยแพร่เป็นความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
3.2 ให้ คาปรึก ษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับ รองลงมา พยาบาลฝึ กหั ด เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่ออานวยความสะดวกใน
การดาเนินงาน รวมถึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3.4 ใช้ เทคโนโลยีในการปรับ ปรุงรูป แบบการให้ บ ริก าร หน่ ว ยงานให้ ทัน สมัยตาม
สถานการณ์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานด้าน
พยาบาลเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพยาบาล
เทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
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ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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